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Π. ΧΙΩΤΟΥ

’Αρχαιότατες άνκκαλυφθεΐσαι έν ΖακυνΟω

Κατά το προάς-ειον Πόχαλη, ένώ εσκαπτον 
τά θεμέλια οίκοδομής τοΰ αρχιεπισκόπου Δι
ονυσίου Αάτα, άνεκαλύφθη εως εις τεσσάρων 
όργυιών βάθος θεμέλιον άρχαίας οίκοδομής 
τετραγώνου έντός τοϋ περιβολιού. Περί τό 
δυτικόν αυτής εύρέθησαν δύο στήλα ι καί 
περί τό νότιον δύο ετεραι. Tci-χος δέ συνεχής 
συνψκοδομημένος μέ λίθους μεγάλους καί 
άσβεστον σκληρόν συνάπτεταιμέτόθεμέλιον. 
Πρός τούτοις κιονόκρανον Δωρικοΰ υφους 
μαρμάρινον, κεραμίδες μεγάλαι ώς έκεΐναι 
αί άρχαϊαι τοΰ ναοΰ παρά Βουγιάτω. 
αγγεία  γανωμένα, νομίσματα λίθοι σφεν- 
δονΐται κονοειδεις μέ τρύπαν, στόμια 
αγγείω ν καί αμφορέων, λύχνοι καί άλ
λα. Ά τυχ ώ ς δμως οι κτΐσται σκάπτοντες 
άπροσέκτως, εθραυσαν κεραμίδια και άγγεΐα  
σχεδέν άπαντα καί ολίγα περιεσώθησαν. ‘Ο 
έπόπτης τής βιβλιοθήκης εγραψε πρός τόν 
Δήμαρχον Ζακυνθίων, καί τά περισωθέντα 
έκομίσθησαν είς τό έγχώριον μουσεϊον τό 
παρά τη δημοσία Βιβλιοθήκη. Οί δέ άδελφοί 
Βυθούλκα κεραμείς, σκάπτοντες τόν πηλόν 
τοδ άνω τής πόλεως βοννοΰ τοΰ προφήτου 
‘Ηλιοΰ, εύρβν τέσσαρας πλάκας άργίλου 
στερεάς καί Εηράς, έπί τών οποίων είναι 
τυπωμένοι Ιχθύες προκατακλισιμαϊοί καί 
τα ΰ ια  κατετέθησαν ι ίς  τό μουσεΐον.

Τό άνακαλυφθέν άρχαΐον οίκοδόμη-

μα νομίζεται Ρωμαϊκής έποχής. Ούδέν 
δμως ίχνος έπιγραμματοφόρον άνευρέθη. 
Φαίνεται δτι άρχαίως τό μέρος τοΰτο είχε 
περιφανή οικοδομήματα, ώς δεικνύεται έκ 
πολλών μαρμάρινων λελαξευμένων λίθων 
κορωνίδων καί στηλών, άτινα συνωκοδομή- 
θησαν είς τόν τοίχον τοΰ πλησίον ναοΰ 
τοΰ άγίου Ίωάννου τοΰ Εύαγγελιστοΰ καί 
είς άλλα μέρη τής Πόχαλης.

Πρό τίνος δέ χρόνου κατά τήν συνοικίαν 
τοΰ άγίου Βασιλείου εύρέθη είς μίαν παλαιάν 
οικίαν έντειχισμένη πλαζ μαρμάρινος ά- 
νάγλυφος σχήματος ώειδοΰς, καί μεγέθους 
ένός καί ήμίβεως ποδός. Τό άνάγλυφβν έν 
τώ μέ*ω τοΰ άνω κυρτώματος επιφέρει τά 
γράμματα

*' Κτ ξ
«ΓΥΡ&ΙΜ

‘Y re δέ τήν διαζώνιον γραμμήν περις-εράν 
φέρουσαν έπί τοΰ ράμφους κλάδον καί ις-α- 
μένην έπί τής μέσης κορυφής τριών όρέων. 
"Ολον Eg. τώ σχήμα τοΰ|άναγλύφου εΤναιτόεξής

[ ΈπειΒή ή περιστερά φέρουσ* κλάδον και



ίσταμένη έπί κορυφή; όρους έκλαμβάνεται 
ώς σόμβολβν τοϋ κατακλυσμού έπί Νώε, 
καί τό σχήμα τών γρβμμάτων τής επιγρα
φής καί ή συντομογραφία διακεκομμένων 
στοι-/είων είς τάς λέξεις είναι συνήθως Βυ
ζαντινά, συμπεραίνω δτι τό ανάγλυφον *ίναι 
μεταγενεστέρας Βυζαντινής έποχής Χριστια
νική;. Άναπληρόνω ν δε τά παραλειπόμενα 
στοιχεία τών λέξεων καί συντομογραφίαν, ά- 
ναγινώσκω Στυ(γε[ρα Μήτρ ι·, ήτοι άθλια 
μητρί, καί νομίζω νεκρικόν τβ ανάγλυφον.

111        ■

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΚΙΝΑΣ

( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ )

(συνέχεια όρα προηγ. φυλλ.)

Μετά την ’Ανδρομάχην ούδεί; περιέμενεν εύφυ- 
έστρον καλλιτέχνημα, ά λ λ ’ οί Φ ι λ ό δ ι κ ο ι  κω
μωδία μετά  εν έτος άναφανεΐσα έν ή μεναλοφυΐχ  
πληρη; ποικιλίας καί σοφισμάτων άπεικονισθεΐσα έν 
τω  άστεΐσμφ τούτοι άπεκάλυψεν δτι άν ό Ρακίνα; 
ήκολούθει του Μολιέρου τ ά  βήματα, ό κωμωδιογρά
φο; ούτο; θά ήρίθμει ενα αντίζηλον. Έ πί τοσού- 
τφ  δ ποιητή; έκλινε προ; τό ΰψο; τη ; άληθοΰ; κω 
μωδία;, έπί τοσούτω έ'μαθεν έπ ιτυχώ ; νά έφαομόζη 
παν δ ,τι έδάνεισαν αύτ&5 ό ’Αριστοφάνη; καί ό Πλαυ- 
το;. Την ιδέαν τοΰ αστεϊσμού τουτου συνέλαβεν δ 
Ρακίνα; έ'κ τινων ραδιουργιών ών τ ’ αποτελέσματα  
προύμάντεβε, διό καί κάπω ; υψηλότερο/ έξητάσθη  
ή κωμωδία αΰτη. Έν ταύτν) έςερέσει άλλοκότων 
τινώ.» ιδεών, οί χαρακτήρες παρίστανται τέλειοι καί 
άς-ειότη; ευφυή; περιβάλλει την σατυρικήν ταύτην  
εικόνα. Πλεΐστοι πρωτότυποι σκηναί, εύθυμοι διάλο
γοι, ροή στίχου, καί παροιμίαι έ'τι φερόμεναι άνά τά  
ς·όματα τοϋ Γαλλικού λαοΰ, μαρτυροϋσιν δτι δ ποιητής 
ήτο αρμόδιο; δπως έπιτυγχάννι είς τό σατυρικόν ύ
φος. ’Α λλά παρ’ έλπίδα ή κωμφδία αΰτη ψυχρώς 
έγένετο δεκτή κατά  τήν πρώτην αύτή ; παοάστασιν 
καί τοΰτο πολύ τόν ποιητήν έλύπησε. "Ας σημειώ- 
σωμεν δμως πρό; τιμήν τη ; αύλη; Λουδοβίκου τοΰ 
14ου δτι αΰτη μόνη έδωκε τό σύνθημα τών χει
ροκροτήσεων. Πρώτο; ό βασιλεύ; ΐρςατο  γελών καί 
καί τό παράδειγμα τούτου ήκολούθησεν ό λαός, προ
σέτι δέ δ Μολιέρο; μεθ’ δλην τήν π  ιός τόν Ρακίνα  
ψυχρότητά του, δέν έδίστασε νά άπιδοκιμάση τήν  
κωμωδίαν ταύτην. ‘Ο μετριόφρων ποιητής έγραφεν 
έν τ φ  προοιμίφ τη ; έκδόσεώ; του περί τη ; κωμωδί

α ; τα ύ τη ; τά  έ;ής "Οτε άνέγνων τάς Σ φ ή κ α ;  τοϋ 
Αριστοφάνους, έσκέφθην δτι ώφειλον νά μή γράψω  

τους φυγοδίκους. ‘ Ομολογώ δτι αύτα ι μέ διεσκέδα- 
σαν, εΰρών ό ’ έν ταύτα ις  πλήθος αστεϊσμών παρε- 
κινηθην νά ποιήσω τούτου; γνωστού; εϊ; τό κοινόν 
θέτων αυτού; εί; τά  70μ ατα  ’Ιταλώ ν. ‘Ο έκ τοϋ 
παραθύρου πηδών δικαστής, ό ένοχος κύων, τά  δά
κρυα τής οίκογενείας του, μοί έφάνησαν άξια  
έπεισόδια τής έμβρηθείας T oSS caram ou clie- ‘Η 
άναχωρησις τοΰ ύ-οκριτοΰ τούτου διέκοψε τά  σχέδιά  
μου, άνεγέννησε δέ τον πόθον εις τινας τών φί
λων μου, τοΰ νά ΐδωσιν άπό τοϋ ήμετέρου θεάτρου 
πρότυπόν τ ι τοΰ ’Αριστοφάνους. Δεν ένέδωκα είς τήν 
πρώτην γενομένην μοι πρότασιν ειπών αύτοΐς δτι 
άν έγραφον κωμωδίαν ή κλήσις μου δέν θά με 
παρώτρυνε νά λάβω ώς υπογραμμόν τόν ’Αριστοφά- 
νην. Προετίμων νά μ ιμηθώ τήν κανονικότητα τοΰ Με
νάνδρου καί τοΰ Τερεντίου ή τήν ελευθερίαν τοΰ 
Αριστοφάνους καί τοΰ Πλαύτου. 31 οί άπεκοίθησαν 
δτι δέν μοι έζήτουν κωμωδίαν, ά λ λ ’ δτι έπεθύ- 
μουν μόνον νά ΐδωσιν έάν α ί άπ λα ί λέξεις τοΰ 
Αριστοφάνους θά εΰρισκον χάριν είς τήν ήμετέραν 
γλώσσαν. Ουτω ότέ μέν ένθαρρυνόμενος ύπ ’αυτών, 
ότέ δέ διστάζων ήναγκάσθην ν ’ άρχίσω δραμα τ ι  
δπερ ταχέως καί έπεράτωσα. Κ α τ ’ άρχάς έξήτβ?- 
σαν τήν διασκέδασίν μου ώς τραγωδίαν, κα ί εκεί
νοι ο ϊτινις έσχολίασαν ταύτην π^ιισσότερον έφοβή. 
θησαν νά γελάσωσι, καί κακόν εύρον δτι δέν έ
σκέφθην νά τούς διασκεδάσω καλλίτερον. "Αλλοι έ -  
νόμ ιζον δτι καλόν ήτο νά προσβάλλωνται έν ταύτν) 
τινές, καί δτι ή ύπόθεσι; τών άνακτόρων δέν ήδύ- 
νατο νά είναι άντικείμενον διασκεδάσεω; ε ί; τού; αύ- 
λικού;. Ή  κωμωδία μ ετ ’ ού πολύ παρεστάθη εί; 
Βαρσαλία;. Εί; Οΰδένα ή συνείδησίς του δέν έπέτρε- 
ψε νά μή διασκεδάσω έκεΐ οί δέ νομίσαντες δτι θά  
κατ^σχύνοντο έάν έγέλων είς Παρισιού;, 'ίσως ήναγ- 
κάσθησαν νά γελάσωσιν είς Βερσαλίας. Τη άληθεία  
εκν p. S/TwTiXyjTTOv διά πολλών δικορραφιών ήνόχλη- 
σα τ ά  ώ τα  των, θά ειχον άδικον, ή γλώσσα τών 
δικορραφιών μοί εινε πάση ; ά λλη ; άγνωστο;, καί 
έν ταύτ/ι δέν μετεχειρίσθην είμή βαρβάρου; τ ινα ; λέ- 
ξει; ά ; ήδυνήθην νά μάθω κατά  τό διάβημα δί
κη ; τινο;, καί τάς όποια; καλώ ; δέν ήκροάσθην. 
“Ανθρωποι σοβαροί δέν πραγματεύονται ώ ; αστεϊσ
μόν τήν δίκην κυνό; κα ί τ ά ;  μωρολογία; τοΰ δικασ- 
τοΰ ’Α λλά τέλο ; μετέφρασα τόν ’Αρις-οφάνην, Πέ- 
πεισμαι δέ δτι κά/λιον αρμόζει νά  ένασχολήσω τήν 
ευφράδειαν δύο ρητόρων περί κυνό; κατηγορουμένου, 
ή νά  θέσω έπί τοΰ βάθρου άληθή ένιιχον, καί νά  
ένδιαφέρωνται οι θεαταΐ περί τή ; ζω ή; άνθρώπου.

Έάν δ σκοπό; τή ; κωμωδία; μου ητο ή άστειότη; 
ουδέποτε κωμωδία έπέτυχε κάλλιον τοΰ σκοποΰ τη ;. 
Λεν περιμένω μεγάλην τιμήν δτι άρκούντω; έθελ
ξα τά κοινόν, ά λ λ ’ εύχ»ρις·οΰμαι δτι δέν έξώδευσα 
οΰδεμίαν έκείνων τών άσέμνων διφορουμένων λέξεων 
καί αισχρών ά7 εϊσμών, οΰ; εύκόλω; μεταχειρίζον
τα ι οί|πλεΐστοι τών συγγραφέων μ α ; καί α ΐτινε ; βυ- 
θίζουσιν έκ νέου τό θέατρον εί; τό αίσχος έξ ού κοσ- 
μιώτεροί τινε; συγγράφει; τό άπέσυραν,»

‘ Ο Ρακίνας κα τά  το' τέλο ; τοΰ έτου; 1 6 6 8  ένε- 
γράφη ύπό τοϋ Κολβέρτου εί; τόν κατάλογον είς δν 
ένεγράφοντο οί έξέχοντες έν τα ϊς έπιστήμαις, καί 
ήξιώθη άμοιβή; βασ ιλική; 1 2 0 0  λιτρών δ ιά  τήν έ~ 
πιμελή αύτοΰ άφοσίωσιν εί; τ ά ;  έπ ιστήμα;, κα ί διά 
τά  δραματικά έργα άτινα  έδημοσίευεν.

Έ ν έτο; μετά  τήν έμφάνισιν τών Φ ι λ  ο δ ί κ ω ν 
νέο; τ ίτλο ; προσετέθη εί; τά  έργα τοΰ Ρακίνα διά- 
τ ή ;  έκδόσεω; τοΰ Βρεττανικοΰ τραγωδία; ήν ό Βολ- 
ταϊρο; άπεκάλεσε τ  ρ α γ ω δ ί αν τώ ν  ε π ισ τ η μ ό ν ω ν .  
Είνε άναμφήρις-ον δτι δ Β ο ε τ τ α ν ι κ ό ;  άπεκά- 
λυψε τήν τελείαν ώριμότητα’ τοΰ Ρακίνα εί; τήν  
τραγωδίαν. Ή ακρίβεια τοΰ χαρακτήοο;, τό άληθε; 
καί υψηλόν τών ήθικών καί πολιτικών ιδεών, ή έν
τεχνο; λύσι;, ή σοφή διδασκαλία, έμποιοΰσι φρίκην 
μάλλον ή ό Νέρων έν τη  ιστορία, καθότι ή έκ- 
π λη ξι; άρχεται ολίγον κ α τ ’ ολίγον αύξανομένη καί 
φοβίζουσα σύναμα κα ί διδάσκει. Έ πί τή ; τραγωδία; 
τα ύ τη ; δ Saillt-Beuve λέγει δτι δπω; νοήση τ ι ;  
τήν εύρεΐαν μεγαλόνοιαν τοΰ Ρακίνα οφείλει κλείων 
τά  ώ τα  πρό; τήν θείαν τών στίχων του αρμονίαν να  
έξετάση αύτό τό οικοδόμημα γυμνόν τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου. Παρακατιών δέ παραβάλλων τήν ποίησιν 
τοΰ Ρακίνα πρό; τήν τοΰ Μολιέρου καί |Σεξσπήρου 
λέγει δτι έάν μεταβϊί τ ι ;  άποτόμω; άπό τών εικό
νων τοΰ Rubens εί; τ ά ; τοΰ Sugres επειδή ό οφ
θαλμό; είνε τεθαμβωμένρς έκ της λαμπράς γραφικής 
ποικιλία; τοϋ μεγάλου της Φλαμανδίας αριστοτέχνου 
δέν βλέπει έκ πρώτης δψεως έν τω  Γάλλω  καλλι
τέχνη, ά λ λ ’ η ΰφος άρκούντ'' ς μονότονον χρω
ματισμόν συγκεχυμένον, ώχροϋ κα ί ήδέω; φωτός· 
ά λ λ ’ έγγύτερον πλησιάζων κα ί παοατηρών μετα  
προσοχής διακρίνει μυρίας λ επ τά ; αποχρώσεις προσ- 
βαλλούσα; τη δψει μυρία; καί τεχν ικω τάτα ; έν- 
τάσε ι; φωτό; έξερχομένα; έκ τή ; βαΟέως συνε- 
σ/.ιασμένη; όθώνη;, τότε δέν δύναται πλέον ν ’ά- 
ποσύρτ} τόν οφθαλμόν. Τοΰτο συνέβη κα ι έν τω  
Ρακίνα. “Οταν προσερχηταί τ ι ;  αϋτω άπό τοϋ 
Μολιέρου ή τοΰ Σαιξπήρου ζητε ί τότε νά θεωρη 
έκ τοΰ σύνεγγυς καί έπί μακρόν χρόνον. Οΰτω

μόνον δύνατα ι νά εισχώρησή εί; τ ά  μυστήρια τή ;  
τέχ νη ; αύτοΰ, οΰτω έν τη  ατμόσφαιρα τοΰ κυ
ρίου αίσθήματο; δπερ έπιτελεΐ τήν βάσιν έκά- 
σ τη ; τρ αγω δ ία ; του, θά  ίδτρ ζωγραφούμενα καί 
κινούμενα τ ά  διάφορα πρόσωπα μ ετά  τών οικεί
ων αύτών χαρακτήρων κα ί θά μάθιj άκριβώ; μέ
χρι τίνο; βαθμοΰ ό Ρ ακ ίνα ; είναι δραματοποιό; 
καί ύπό ποίαν έννοιαν δέν είνε.

Μετά την ιστορικήν εικόνα τή ; τραγωδία; τοϋ 
Β ρ ε τ τ α ν ι κ ο ΰ  έν ο ή  μ ίμησι; φθάνει εί; 
τόν ΰψιστον βαθμόν τοϋ ώραίου, ό Ρακίνα; κατ  
άπαίτησιν τ ή ;  Έρριέτη; τή ; ’Α γγ ία ; άνεβίβασεν 
έπί τη ; σκηνής τήν Β ε ρ ε ν ί κ η ν  (1670) χαρίεν 
είδύλλιον δπερ ύψώθη ώνεΐ τραγωδία. Λιεγεΐρον το ΐ;  
άκοοαταΐ; τό έλεγειακόν μάλλον ή δραματικόν 
τοΰτο έργον ζωηοάν ενδόμυχον συγκίνησιν ήνάγ- 
κασε τούτου; νά δακρύωσι- σήμερον δε κατα  την  
εύφυά παρατήρησιν εύπαιδεύτου ’Αθηναίδο; ή τρα
γωδία αΰτη ή καταθέλξασα τήν λαμπράν τοΰ Λου
δοβίκου αύλήν, δέν προσφέρει τά διαφέρον τή ;  
μ ελέτη ;. ‘Ο Lataarpe άναφέρει τόν θρίαμβον 
τή ; Βερονίκη; κ α τά  τό 17 5 2  έπαναληφθέντα μέ
χρι τοΰ -1804.

‘Ομοία; δεξιώσεω; δέν έ'τυχεν δ Β ο α γ  ι α- 
ζ ί τ η ;  αναφανεί; κ α τά  τό Ί 6 7 2 . Μοναδική τις
έξαίρεσι; παρέσυρε τόν ποιητήν εί; τ ά  γεγονότα
τή ; συγχρόνου αύτφ  ιστορία;. Ά λη θώ ; ή χωρα έν 
ή έζη ό Β οαγιαζίτη ; ήτο έν καταστάσει άνω· 
μάλω. Σκοτινή κα ί μυθώδη; άβεβαιότη; γεγονό
τα  περικαλύπτουσα έν το ΐ; χαμαιτυπ ίο ι; τής^ Κων
σταντινουπόλεως καθίστα τήν σύνταξιν τοΰ έργου
τούτου μυθώδη μάλλον καί άβέβαιον η ί^ορικην. 
Έ κτοτε φανταστιακά πο ιημ άτια  διεδέχοντο αλλη- 
λ α  καί ό Μ ι θ ρ ι δ ά τ  η ;  άνεφάνη τ φ  1 6 7 3
καί ή έν Αύλίδι ύφιγένεια τά 16 7 4 . Στίχοι τ ινε ; 
τή ; ύπό τή ; ’Αμυοτ μεταφρασεω; τοΰ Πλουτάρ
χου, άρεστοί τώ  βασιλεΐ παρεσχον τω  ποιητ/ι 
ύπό’ίεσιν δπω; ποιήση τον Μ ι θ ρ ι δ α τ  η ν. Εν 
τ ίί τραγωδία ταύτη  δπω; είκονήστι δ ι’ ΰφου; οΰ
τω ; είπεΐν Καρνηλιακοΰ τόν χαρακτήρα τοΰ με
γάλου τούτου βασιλέω;, καί οπω; παραστησητοΰ- 
τον δ ι’ ΰφου; άνταξίου ό ζωγράφο; τη ; Βερενί
κη ; καί τ η ;  ’Ανδρομάχης απεκάλυψεν άγνωστον εύ- 
φυίαν. Τη άληθεία τό  έοωτικάν αίσθημα ολίγον αρ
μόζει είς τόν κραταιόν τοΰ Πόντου μονάρχην,άλλ  
ή διασκευή τοΰ ποιητοϋ παρήγαγε π αθιτ ικω τατα  
αποτελέσματα. νΟντως δ συγγραφευς τοΰ Κ ίνα ό^ν 
θά ήδύνατο νά παράσχν) τω ηρωϊ δστις παρ ό- 
λίγον ώδευε κατά  τή ; Ρώμη; μεγαλοπρεπεστέοαν



διάλεκτον προς άνάλυσιν τών σχ'.δίων του, ουδέ 
θέ«ιν άνδρικωτέραν κατά  τάς τελευταίας τοϋ βίου του 
στιγμάς.

(Έ πεται συνέχεια)

ΓΕΩΡΓ. Λ. ΜΑΝΕΣΗΣ

ΙΙΑΟΥΣ ΓΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ

(Τω E dm ondo De A m ic is

(0  μεταφραστής)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 1 Ιον

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Συνδιάλεξις μετά του κ. Κρινέλλ.— Επιστολή iipb; 
τ^ν κ. Βεννέτ.—Ά πάντησις.— Είς άναζήτησιν ένος 
πλοίου.—’Αγορά της Πανδώρας.—Φρόνημα τοΰ δόκτορος 
Πέτερμανν περί της καλλιτέρας όδοΰ προς τον Πό
λον. = ‘0  Δε Λονκ έν Άγγλί£.=»Τ4 αερόστατα.= ‘H Παν
δώρα γίνεται ή ’Ιωάννα.= ' 0  ΰπολοχαγβς Λάνεν*χόβερ.= 
Ά π ο  της Χάβρης είς τί>ν ‘Ά γ .  Φραγκίσκον.=  Έργβσίαι 
καϊ μεταβολαί έν τη ’Ιωάννη.—Α ξιω ματικο ί αυτής καί 
π λήρω μα.= 0ί χαιρετισμοί τοΰ κ. Βεννέτ.

Κ α τά  τό θέρος τοϋ 1 8 7 3 ,  δταν -ή’Ι ο υ ν ι ά τ α  
διετάχθη  νά αναχώρηση διά τ ά  παράλια της 
Γροιλανδίας, θ Λέ Λόνκ δέν —αρέλειψε νά , έπισκε- 
φθϊί τόν κ. ’Ερρίκον Κρινέλλ της Ν. ‘Τόρκης (α) ϊν«  
συλλέξη  άπό τοΰ στόματος αύτοΰ πάσας τά ς π λη 
ροφορίας ας αί μακραί αύτοΰ σχέσεις μετά  τών πο
λικώ ν παρατηρητών είχον δυνηθή νά προμηθεύσω- 
σιν είς τόν περίδοξον αυτών προστάτην. ‘Ο κ. Κρι- 
νέλ τφ  έχορήγησεν τόν χάρτην ενθα ησαν κεχα -

(α) Πλούσιος Αμερικανός, επιφανής έπίκουρος τών 
Αρκτικών άπος-ολών. Παρεσκεύασεν ίδιοις έξόδοις τό 
πλοιον όπερ τώ  18 5 0  έπορεύθη, ύπό τόν Δέ Χάβενς, 
είς άναζήτησιν τοΰ Φραγκλίν. Κατέβαλεν επίσης κα- 
τα  μεγα μέρος τ ά  έξοδα της αποβολής τοΰ πόλου- 
τών Κάνε, Χάγες καί Χ άλλ. ’Απέθανε τί) 1 8 7 4  καί 
ό Κανε εδωκε τό όνομα Γη Κρινέλλ είς γην ύπ ’ αύ 
τοΰ άνακαλυφθείσαν έν τώ  βορρά τοΰ^πορθμοΰ τοΰ Σμίθ.

-— Σημ. τοΰ ά. Μεταφρ.—

ρχγμέναι αί διάφοροι άποστολαί ας αϋτό; είχε 
προστατεύσει. Άποδίδων αύτώ τόν χάρτην κατά  
τήν έπιστροφήν, ό Λέ Λόνκ τω  διηγήθη τόν πλοΰν 
αύτοΰ· καί γευματίζουν ποτέ παρ’ αϋτω ό δόκτ6>ρ 
Βέσελς κα ί άλλοι πολικοί απόμαχοι, τώ  είπε·

«Δ ιατί δέν ετοιμάζετε μ ίαν άλλην αποστολήν 
διά τάν βόρειον πόλον ; Θά ήδυνάμην νά διευθύνω 
αύτήν, ευχαρίστως καί θά ελυον τέλος τά μέγα πρό
βλημα ! Ά πεπειράθητε τοσάκις, δ ιατί δέν ποιείτε 
άκόμη τελείαν απόπειραν ;

αΕϊρ-ΐ πολύ γέρων, άπεκρίθη ό κ. Κρινέλλ, καί 
τόρα είνε καιρός τών νέων, ’Αποτάνθητε μάλλον 
πρός τόν κ. Γόρδων Βεννέτ- (β) ούτος θά ή καθ ’ 
αύτά κατάλληλους,

Ή συνδιάλεξις αύτη έγένετο τήν Ιην νοεμβρίου 
1873 · 6 Δέ Λόνκ ευρε τήν περίστασιν λίαν κ α τά λλη 
λον καί έγραψεν αμέσως τώ  Βεννέτ εύρισκόμενον 
τότε έν Παρισίοις. ‘Ο Βεννέτ ειχεν ηδη σκεφθή είς 
το ιαύτην έπιχείρησιν· άπεκρίθη φιλοφρόνως, καί είς 
τήν επιστροφήν αύτοΰ κατά  τάς άρχάς τοΰ 
1 8 7 4 ,  ]ή  πρώτη μ ετά  τοΰ Δέ Λόνκ συνδιάλεξις 
αύτοΰ, είχε πείσει τοΰτον οτι ευρε τό άναγκαι- 
ότερον διά μίαν πολικήν αποστολήν- ένα αρχηγόν, 
’Εν τη  έπιστολνί αύτοΰ, ό Δέ Λόνκ έποίει λόγον 
περί τοϋ ύπολοχαγρΰ Χ ίππ, συναδέλφου αύτοΰ, έν 
τ ^ Μ ι κ ρ α  Ί ο υ ν ι ά τ α ,  ώς τοΰ μόνου ετα ί
ρου ίν  τθελεν εκλέξει μεταξύ πάντων, καί ό Βεν
νέτ έσκέψατο έν τούτω τόν δεξιόν βραχίονα τοΰ 
μέλλοντος διοικητοΰ της αποστολής.

Πάντα τά  σχέδια τα ϋ τα  ύπνωσαν μέχρι τοϋ 
τέλους τοΰ 1 8 7 6 ,  ένεκα διαφορών τινων πρός τήν 
’Ισπανίαν άπειλουσών πόλεμον. Τόν Ιανουάριον τοΰ 
■1874, ό Δέ Λόνκ μετετέθη άπό της ’ί ο υ ν ι ά τ α ς  
έν τώ  Β ρ ο κ λ  ί ν φ , καί κατά  τό τέλος τοΰ αύτοΰ 
έτους είς τήν ναυτικήν σχολήν ‘Α γ  ί α Μ α ρ ί α  
τοΰ ναυτικοϋ τών Ηνωμένων Πολιτειών.

Τόν νοέμβριον τοΰ 1 8 7 6  ό Βεννέτ καί β Δέ Λόνκ 
έπανέλαβον σπουδαίως τά  εαυτών σχέδια· είχον α 
νάγκην δσον οϊόν τε  ταχυτερον έν ός πλοίου ϊνα  εύο· 
δώσωσιν αύτό, κα τά  τάς άρχάς τοΰ έαρος πρός 
τόν πόλον. ’Αφοΰ μάτην έζήτησε τοιοΰτον μεταξύ  
τών αμερικανικών, ό Δέ Λόνκ έπέτυχε, κατά  τόν 
δεκέμβριον, δίμηνον άδειαν καί άνεχώρησε δ ι’ 
’Α γγλίαν ένθα ό Βεννέτ ύπελόγιζεν εύθός νά φΟάσν-,

(β) Περίδοξος ιδιοκτήτης τής έφημερίδος Ν. Τόρκη 
Χεράλτ, αυτός έκεΐνος ό'στις άπές·ειλε βραδύτερον τόν 
ούχ ηττον διάσημον Στάνλεΰ είς άναζήτησιν τοΰ Αί- 
βιγκτόνος.

<— Σημ, τοΰ ά. Μεταφρ.—

α υτό ν  ά λλά  δέν ήδυνήθη νά  πράξη τοΰτο % κατά  
τό τέλος της άδειας τοΰ Δε Λόνκ.

Ούτος δέν έμενεν αργός, κα ί, είτε προσωπικώς, είτε 
διά πρακτόρων εμπίστων, ά νεζττει πλοιον, ιδίως 
ί ίς  τούς λιμένας ένθα συνήθως έξαρτίζονται τά  
πρός αλιείαν τών φαλαινών καί φω κώ ν έπεσκέφθη 
πολλά, άλλά  δέν εύρεν ή μόνον συμφέρουσαν τήν 
Π α ν δ ώ ρ α ν  θαλαμηγόν τοΰ κ. Ά λλ εν  ‘Τούνκ, καί 
μ εθ ’ ού συχνάκις περιέπλευσε τάς άρκτικάς χώρας. 
Ή τοιμάζετο δέ νά άναχωρήσ·/), καί, δπωςδήποτε, 
ή πώλησις δέν ειχεν άκόμη πραγματοποιηθή ό'ταν ε~ 
φθασεν ό Βεννέτ, δστις έπεθύμει ϊνα  ό Δέ Λόνκ εζήτει 
παράτασιν της άδειας αύτοΰ' ά λ λ ’ ουτος, ήςεύοων 
δτι οί έταΐροι αύτοΰ τής ‘Α γ ί α ς  Μ α ρ ί α ς  
περιέμενον τήν σειράν αύτών, έπέστρεψεν έν Αμε
ρική .

‘Ο Βεννέτ συνέτισε τάς έρευνας αύτοΰ, ά λ λ ’ 
ή Π α ν δ ώ ρ α  ην πάντοτε προτιμητέα, ‘Ο ιδιοκτή
της ν.. “Αλλεν, είνε αύτός ούτος μεγάλης άξίας π α 
ρατηρητή;- συνώδευσε τόν ναύαρχον Μάκ Κλιντόκ  
όταν άνεκαλύφθησαν τά  πρώτα ίχνη της αποστολής 
τοϋ κ. ’ΐωάννου Φρανκλίν, κα ί έποιήσατο διαδο- 
χικώς πολλούς έτέρους πλόας. ‘Τπερηφανεύετο 
διά τήν Π α ν δ ώ ρ α ν ,  άποκτηθενσαν ρητώς διά  
τάς άρκτικάς χώρας καί δοκιμασθεΐσαν πολλάκις. 
Αίφνης άπεφάσισε νά τήν έκποιήση, είτα  μετενόη-- 
σεν, ούτως ώστε κατέβαλε τούς μεγαλειτέρους αγώ
νας πρός άνάκτησιν αυτής.

‘Ο Δέ Λόνκ ήν έν τή  ναυτική σχολή έν τω  λιμένι 
της Ν. ‘Τόρκης δταν έμαθε τό πέρας τής συμφωνίας. 
"Εδωκεν εύθός τήν παραίτησιν αύτοΰ ώς διοικητοΰ 
τής ‘Α γ ί α ς  Μ α ρ ί α ς ,  έζήτησε παρά τοΰ υ
πουργείου έξάμηνον άδειαν κα ί έγραψε τώ  Βεννέτ ε
πιστολήν παρέχουσαν τεκμήριον τών σχεδίων αύ- 
τοϋ καί της έτοιμότητος άμα μεθ’ ής ένόει να
χρωματίση ταΰτα .

«ι’Από τής 17η ς άφ ’ ής εμαθον τήν αγοράν 
τής Π α ν δ ώ ρ α ς  περιμένω άπό στιγμ ής εί; σ τιγ
μήν ϊνα  μέ καλέσητε έν ’Α γγλία . Ώ ς είχομεν 
μείνει σύμφωνοι, έζήτησα παρά τοΰ υπουργείου 
έξάμηνον άδειαν κα ί ύπέβαλον τήν άπό τής θέ- 
σεως τοΰ διοικητοΰ τής ‘Α γ ί α ς  Μ α ρ ί α ς  πα- 
ραί-.ησίν μου· νά  ζητήσω δευτέραν άδειαν δέν μοι
έοαίνετο εύπρεπές. Είμΐ καθ’ δλα έτοιμος πρός
άναχώρησιν.

Τρεις οδοί άνοίγονται πρό ή μ ώ ν ό πορθμός 
τού Σμίθ, ό τοΰ Βέρινκ καί ή ανατολική π α 
ραλία τής Γροιλανδίας. Δεχόμενος πλεονεκτηματά  
τινα  τής τελευταίας ταύτης, προτιμώ δμως τόν 
πορθμόν τοΰ Βέρινκ. ‘Ο καθηγητής Νόοτενς-κιέλτ

ίλαβεν άπό τοϋ ήμετέρου ύδρογραφικοΰ γραφείου πλη
ροφορίας έπί τών θαλασσών έκείνων, κα ί θά δο- 
θή ήμϊν άντίγραφον τούτων. ’Αναχωροΰντες τήν Ιην  
Ιουλίου άπό τοΰ ‘Αγίου Φραγκίσκου θά ώμεν ά
κόμη έν καιρώ νά πράξωμέν τ ι  καλάν πρός βορ- 
ραν τοΰ πορθμού- ά λλά  θά ήν κάλλιον νά ώ
μεν έτοιμοι τήν Ιην ΙΟην ίουνίου. Δυνατόν
αί άντηλήψεις έμοΰ νά  έτροποποιήθτ,σαν έκ τής 
δοζασίας τοΰ δόκτορος Πέτεομανν ινα έπικυρώση τοΰ 
το θά ητο δ ι’ έμέ δύσκολον, άφοΰ ύμεϊς δέν- 
μοι λέγετε ποίαν όδόν συνιστα ήμϊν.

Ιδού τ ά  κύρια σημεία έ φ ’ ών αίτοΰμαι τήν
ύμετέραν προσοχήν’ μεγάλο;; ένδιαφέρει ήμας νά π α -  
ρευρίσκωμαι έν ’Α γγλία  κατά  τάς προπαρασκευάς τής 
Π α ν δ ώ ρ α ς .  ‘Η έλαχίστη άμέλεια κατά  τήν 
στιγμήν ταύτην θά ή δυνατό βραδύτερον νά προ- 
ξενήση τήν κακήν έ'κβασιν τής άποστολης. ’Ανάγκη  
άμέσως νά άνακληθή τηλεγραφικώς άπό τής Σινικής 
ό Χ ίππ, κα ί, άν επ ιδ ο κ ιμ άσ τε  τήν έμήν ιδέαν, νά 
έπιφορτισθΐί νά όδηγήση τήν Π α ν δ ώ ρ α ν ,  διά 
τοΰ άκρωτηρίου Χόρν, είς Ά γ .  Φραγκίσκον. "Οταν 
τό οχέδιον τής μεταθέσεως τοϋ πλοίου ύπό αμερι
κανικήν σημαίαν εϊσαχθ?) είς τήν Σύνοδον ανάγκη νά  
παρεμβληθϊί δρος όρίζων δτι τοΰτο δέον νά διοι- 
κήτα ι καί κεραιουχήται, όλικώς ή έν μέοει ύπό αξι
ωματικών τοΰ Κράτους- δτι ή σημαία τών Ηνωμένων 
Πολιτειών θά ά ν υ ψ ω θ τί είς τόν πρώτον ιστόν, 
κα ί τό πλήβωμα θά ύποβληθή είς τούς κανονισμούς 
τοϋ έθνικοΰ ναυτικοϋ- θά ήνε δοδομένον έκτος τούτου 

( τό δικαίωμα είς τον Πρόεδρον νά  άπονέμΥΐ τώ  διευ
θυντή τοιαύτην έξουσίαν έπιτρέπουσαν α»τώ, έν 
περιπτώσει έσχάτης ανάγκης, νά έξασκνί έν τω  
πλοίω αύτοΰ άπόλυτον έξουσίαν. β ά  είχον άνάγκην 
μιας διαταγής τοΰ Προέδρου έχουσαν ώς έγγις-κ 
τήν έξης έννοιαν- Παραγγέλλω ήμας νά διευθύνητε τήν  
άποστολήν ην νϋν παρασκευάζει δ Γ. Γόρδίον Βεν
νέτ—Έσκ—τής Ν. ‘Τόρκης, κα ί νά έλθητε, έν τοιαύ- 
τη  άνάγκη, είς εξηγήσεις μετά τοΰ ύπουργοΰ τοϋ 
ναυτικοϋ, ϊνα  παρέξτ] ύμΐν πάσαν τήν βοήθειαν ής Οχ 
έχητε άνάγκην.

’Επίσης, διά τό ‘Τποοργεΐον τών Οικονομικών, 
ϊνα τοΰτο δύνηται καί δίδ·  ̂ δ ιαταγήν είς τόν έν 
Α λά σ κ α  ποάκτορα αύτοΰ νά προμηθευσ/ι τόσα  
δέρματα φώκης ϊνα ένδυθώσι τριάκοντα πέντε ώς έγ
γ ισ τα  άνδρες αναστήματος ποικιλομένου μεταξύ 1 ,6 8  
μέτρου κα ί 1 ,8 2 , τεσσαράκοντα κύνας, καί εί δυ* 
νατόν, έκατόν τόνους άνθρακος. ’ Εχομεν άνάγκην τής  
άδειας νά ποιώμεν χρήσιν, έν άνάγκη, τοΰ ναυ
στάθμου έν ‘Αγίω Φραγκίσκω. ’Εν συνολω το προς 
τήν Σύνοδον υπόμνημα δέον νά ζητήση ϊνα  έπιτρα-



7t{i εί; τού; διαφόρου; τη ; κυβερνήσεω; λειτουργού; νά  
πχρέχωσιν ή μίν π αντ ί τρόπο* βοήθειχν, καί χορη- 
γήσωσιν όργανα, έτοιμασία;, τροφά; καί εφοπλι
σμού; άτινα δύναντκι νά εύρίσκωντα; εί; τήν κατο
χήν τοΰ Κράτου;.;)

"Ηπ»το σχέδιον έξόδων δια περίπλουν 3  μηνών.
‘Η μνεία, έν τν) ανωτέρω έπιστολϊί, τη ; αλληλο

γραφία; τοΰ Βεννέτ μ ετά  τοΰ δόκτορος Πέτερμανν, 
άναφέρεται εί; συνδιάλεξιν λαβοΰσαν χώραν, τον 
μ άρτιον τοΰ 18 7 7 , μ εταξύ τοΰ διάσημου γεωγράφου 
καί χαρτογράφου γερμανοΰ—μ εταστάντο ;—καί τοΰ ι
διοκτήτου τη ; Ν. ‘ Τ ό ρ κ η ς Χ ε ρ λ ά τ  κα ί ην ού
το ; άφηγεΐτο τ φ  Δέ Λόνκ ώς άκολούθω;·

Επιστρέφω άπό τα χ ε ία ; εί; Γόθα εκδρομή;· έ- 
πισκέψεω; το> δόκτορι Πέτερμανν. Γνωρίζετε αύτόν, 
αναμφιβόλου;, εκ φήμη;· είνε αυτό; δστι; έπεχείρησ^ 
τ ά ;  δύο άποστολάς εί; τ ά ;  πολικά; χώρα;. Αί 
τρεις ώραι άς διήλθον μ ετ ’ αύτοΰ με απο
ζημίωσήν τελείω ; διά την όχληράν ταύτην εί; 
Γόθα εκδρομήν.

Mol ειπεν δτι προ τριακονταετία; άκριβώς το 
πρόβλημα σπουδάζει τοΰ Β. Πόλου, κα ι εινε βέ
βαιο; δτι θά φθάσν), α λλά  ποτέ, κα τά  τον γνώ 
μην αύτοΰ, διά τοΰ πορθμού Σμίθ η τη ; θα
λάσση; Βαφφίν. Συμφωνεί μ ε τ ’ έμοΰ Ϊνα ο'Αγγλοι 
έπιμείνωσι νά πλτξω σι τον όδόν έκείνην έξ εθνι
κή ; ύπερηφανεία;, τοξεύοντε; δτι άνεκάλυψαν αύ
τήν πρώτοι. Κ αθώ ; s.u.3, κ α θώ ;, ύμα ;, άν ένθυμοΰ-
μ α ι καλώ ;, γνωμοδοτεΐ δτι δέν θά  φΟάση τ ι ;
ε ί; τον Πόλον ή δ ι’ ένό; π  τ ε ο  υ γ ί σ μ α  τ  ο ς. 
Χωρεΐ ακόμη μακράν, άξιων δτι, μ ετά  πλοίου
•καλώ; έκλελεγμένου καί διοικητοΰ έμπειρου των
έν το ΐ; πάγοι; θαλασσοποριών, τό παν ήδυνατο
νά  τελεσθ?ί έντό; χρονικού μικρού δ ιαστήματα;.
Θά έπεθύμει νά ποιήσηται τρίμηνον δοκιμασίαν... 
Ό  κ. δόκτωρ δέν θέλει νά πιστεύση δτι ή υ
ψηλή αύτοΰ σοφία θά ήν δυνατόν νά καθηρχθή
έν το ΐ; πάγοι; καθ ’ ην στιγμήν θά ήν έτοιμο; 
νά έπιστρεψη. Λέγει επίσης δτι έν Α γ γ λ ία  πι- 
στεύουσιν δτι δέν θά κατορθώσ/] τις  νά φθάση
ε ί; τόν πόλον έν χαμούλκη. Κ α τ ’ αύτόν ή δια-
χείμασις έν τα ΐ; άρκτικαΐ; χώραις εινε πλάνη ην 
δέον νά άποφεύγη τ ι ;  άν τις  λάβη καλώ ; τήν ’ ό
δόν, ανάγκη νά ένεργήσνι κα τά  τούς τρεΐ; μή
να ; τοΰ θέρου;, ή ούδέν. ’Από παντό; δπερ κατώρ- 
θο^σχ νά κατανοήσω, προσέθετο, ό δεύτερο; χει- 
μών εινε πολύ βαρότερος τοΰ πρώτου ε ί; τού; 
θαλασσοπόρους έν το ΐ; Αρκτικοί; κλίμασιν. ‘Οσφ-
δήποτε καί άν φαν$ παράδοξον οί μεσημβρινοί,
οί ’Ιταλοί ή "Ελληνες ύποφέρουσι κάλλιον τά ;

δ ρ ιμ ύτη τα ; ί| οί Δανοί ή Σουηδοί. Μετά μεγίστής  
προσοχή; έπρομηθεύθην δεύτερον πλοΐον ΐνα  λ ά 
βω τήν όδόν τοΰ· δόκτ&ρος Πέτερμανν. Φυσικά, 
θά ώφειλον νά περιμείνω διαχειμάζω ν έκεΐ έπειδή  
δέν πιστεύοι πολύ εί; τού; τρεις μήνα ; τοΰ γερ- 
μανοΰ γεο>γράφου,

’Ο λίγα; ήμέρα; μ ετά  τήν έπιστολήν αύτοΰ τα ύ 
την ό Δε Λόνκ άνεκλήθη έν ’Α γγλία  Ϊνα έπιθεωρίί 
τ ά ;  τή ; Πανδώρα; προετοιμασίας, ε ί; ην έδόίη
τό δνομα ’Ιωάννα. Ή  θαλαμηγό; ήν έν Σούθαγκτον 
ό νέο; πλοίαρχο; έπεσκέφθη αύτήν αμέσως, καί, 
μ ετά  επιμελή έξέτασιν, έτηλεγράφησε τω  Βεννετ, 
τότε έν Αανκάστερ, δτι ήν αδύνατον νά έπισκευα- 
σθί) κα ι έξοπλισθή τοσούτω τα χ έω ; ώστε νά ανα
χώρηση τό αύτό έτο; διά τόν πορθμόν τοΰ Βε- 
ρινκ· τό πολύ τό πολύ θά ήν  δυνατόν νά λη-
φθ-5 ή όδό; τοΰ Σπιτσμπέρκ ή νά  όλισθήσωσιν 
εί; τ ά ;  ανατολικά ; π αραλ ία ; τ ή ;  Γροιλανδία;. ’Αλ- 
λ ’ ό πορθμό; τοΰ Βέρινκ ειχεν άποβη ή μόνη 
μου ιδέα τόσω τοΰ Βεννετ καθώ; τοΰ Δέ Αόνκ,
καί άπεφασίσθη νά έξακίλουθήσωσι τ ά ;  έπιδιορθώ-
σει; τή ; ’Ιωάννα; ΐνα  στείλωσιν αύτήν, διά τόΰ 
ακρωτηρίου Χόρν εί; άγιον Φραγκίσκον, εί; τρόπον 
ώστε νά άναχωρήσ/] πρό; τό βορραν κα τά  τάς  
πρώτα; ήμέρα; τοΰ θέρου; τοΰ 1 8 7 9 .

Τό ρεΰμα τή ; ’Ιαπωνία;, δπερ διευθύνεται πρό; 
Β. διά τοΰ πορθμού Βέρινκ, καί ή ε ί; τή/ γην 
τοΰ Βράνκελλ διδόμενη διαστολή, προύκάλεσαν έ
π ί π αντός τήν άνίχνευσιν τής μ εγάλη ; αυτών έ- 
ξευαστική; γραμμή;—χωρίς νά ληφθή ύπ ’ δψει ή 
κακή έκβασις τών δ ι’ άλλων όδών αποστολών. ’Ηλ- 
πίζετο δτι τ ά  υπόθερμα ύδατα  τοΰ Ειρηνικού, ω
θούμενα έν τώ  Παγωμένω ’Ωκεανώ, θά τνοιγον 
ΐσω ; όδόν τ ινα  μέχρι τοΰ Πόλου. Πάντοτε όσάκις 
οί άλιεΐς φαλαινών ήναγκάσθησαν νά έγκαταλίπω- 
σ ι τ ά  εαυτών πλοία εί; τ ά ; χώρα; εκείνα;,είδον 
πάντοτε τα ΰ τα  έκκλίνοντα πρό; Β. ήν φυσικόν νά  
συμπεοάν/ι τ ι ;  δτι τό πλεΐστον μέρο;τών ρευμάτων 
άκολουθοΰσι τήν διεύθυνσιν ταύτην θά έβοήθουν νο- 
μ ίμω ; τ ά  πλοία νά κερδίσωσιν ύψηλόν πλάτο;* του
ναντίον, αί δυσκολίαι τ ή ;  έπιστροφή; ήδύναντο νά  
αύξηθώσιν. Έν τή  ιδέα δτι η Γή του Βρανκελλ θα  
κατεΐχεν άπόστασιν εύρυτάτην,— ό δόκτωρ Πέτερμανν 
είχεν ετι έκφέρει τήν γνώμην δτι ή Γή αύ
τη , ήτις νΰν εινε γνωστόν δτι ,δέν εινε ή νισί- 
διον, έξετείνετο μέχρι τοΰ Πόλου ΐν ’ άναφανρ  
εί; τό αντίθετον ήμισραίριον ύπό τό δνομα τής 
Γρο;λανδίας,— είχε σχεδιασθ^ νά διατρέξωσι τά  
παράλια αύτή ; κα τά  τούς θεμελιωθέντα; κανόνας 
έν τή  πολική θαλασσοπορία· δθεν, άν ή ’Ιωάννα

έβράδυνεν ένεκα τών σωρών τών πάγων, τών έ- 
λιγμών, οχυρωμάτων έκ χαμουλκών, θά ήγωνίζον- 
το νά καταλάβωσι παραλληλισμόν έστοι κα ί ΰ- 
ψηλότερον. Είς τάς πολλά; τα ύ τα ; έλπ ίδα ; προσ- 
ετίθετο τό σχετικόν καινοφανέ; τή ; οδού τα ύτη ;, 
ήν ένόμιζον δαψιλή επιστημονικών καί γεωγρα
φικών ανακαλύψεων, καί άν έπρόκειτο νά έκ 
λείψνΐ ό αρχικό; σκοπό;.
»· Μεταξύ τών προταθέντων σχεδίων πρό; απο
βολήν τών έκ τοΰ πάγου προσκομμάτων ήν καί 
ή προμήθεια αεροστάτων καί, όσωδήποτε ή παρού
σα ατέλεια  τη ; εναερίου πορεία; δέν επιτρέπει 
νά ύ-οσχεθή τ ι;  τ ι μέγα έν τα ΐ;  άρκ-.ικαΐ; χώ- 
ραις, ό Βεννέτ καί ό Δε Λόνκ δέν παρητήθησαν 
ταύτης ή κατόπιν σοβαρας έξετάσεω;.)ΐΜ ή πιστεύ- 
σητε έγραφεν ό δεύτερο; τώ  πρώτω. δτι έλπίζοι 
έπί τών αεροστάτων ΐνα φθάσω εί; τόν Πόλον. Κ α τ ’ 
έμέ, διά τούτων δέν δύναταί τ ι ;  είμή νά |κερδίση ύ
ψος τ ι έφ' ένό; πλοίου, δθεν νά άνακαλύψ^ ευνοϊκήν 
τινα  δίοδον.

‘Η προσοχή τοΰ Δε Λόνκ ές-ράφη εί; έργα πολύ 
τίλέον ένδιαφέροντα έφ̂  ών ώφειλε νά ί-άγρ υπνή . 
Τό πλοΐον ήν τότε έν τώ ναυπηγε ίς  τοΰ Δεπτφόρτ. 
Διήλθεν έν αΰτω τήν άνοιξιν καί τ ά ;  πρώτα; τοΰ
θέρου; ήμέρα;, ασχολούμενο; άπαύστω ; έπί πα
σών τών βελτιώσεων α ΐτινε ; παρίσταντο αύτω καί
τών συμβουλών τού έργάτου λαοΰ πρό; ένίσχυσιν 
πλοίου κατασκευασθέντο; πλέον μ ετά  τή ; μεγίς·ης 
έπιμελείας διά τήν πολικήν εκδρομήν.

‘Ετοιμη τέλος, ή ’Ιωάννα ώδηγήθη έν Κοβε; 
ένθα έπεβιβάσθη τό πλήρωμα αυτής, έκεΐθεν έν 
Χάβρη, ένθα έρριψε τήν άγκυραν τήν 18η ν  ίου-
νίου· καί πολυάριθμοι ύπήρξαν α ί έπισκέψεις άς 
έδέξατο κατά  τήν διαμονήν αυτής· δ διοικητής 
κατεγίνετο προμηθευόμενος χάρτας, β ιβλία, >.αί παν
τό ; γένου; έφόδια: Τήν 4ην Ιουλίου ή ’ Ιωάννα
έβαπτίσθη μετά πανδήμων τελε τώ ν  τήν 6ην ό κ. 
Βεννέτ άνεχώρησε διά τήν Ν. ‘Υόρκην. Τό πλοΐον 
5*ροέπεμψεν αύτόν μέχρι; άνοικτή; θαλάσση; και 
έπέστ:ε}<εν ε ίτα  έν Χάβρη ήν άφήκεν δριστικώς 
τήν 15ην Ιουλίου 1 8 7 8 .

‘ Ο πλοίαρχο; ώδήγει μεθ’ έαυτοΰ τήν σύζυ
γον καί τό μικρόν τέκνον ό ’ Ιωάννης Β. Δανεν- 
κόβερ συνώδευεν αύτόν ώς δεύτερος. ‘ Ο άςιωμα- 
τικός ουτος ήν έν Σμύρνη έπί τοΰ πλοίου τών 
‘ΙΙν. Πολιτειών Β  α ν δ α λ  ί α, δπερ μετέφερε τόν 
στρατηγόν Κράντ καί τό έπιτελεΐον αύτοΰ άπο 
τοΰ ένός τώ  άλλω  τού; λιμένας τής Μεσογεί
ου, δταν πασαι αύτα ι α ί προπαρασκευαι τή , ά,.ο- 
στολής έγένοντο αύτω γνωσταί. Ερειδομενος έπι

τοΰ στρατηγού, προσήνεγκε τάς ύπηρεσίας αύτοΰ 
τού κ. Βεννέτ, δστις έδέχθη αύτάς, μ ετά  τής έ- 
πιφυλάξεω ; νά άναφέρη τοΰτο τόί Δε Λόνκ, Τής 
επιδοκιμασίας ούτινος έπιτυχών, ό Λανεοχόβερ ε- 
φθασεν αύτόν *ν Χάβοη.

‘ Ο ’Ιωάννης Κόλε, ύποπροιρεΰς, καί δ ’Αλ- 
φρέδος Σβέετμανν, λεπτουργός, α) είχον υπηρετήσει 
έπί τών θαλαμηγών τοΰ Βέννέτ, δστις συνέστησεν 
αυτούς, τόν πρώτον ιδία. <ιΈν τώ  ’Ιωάνν/) Κόλε, 
λέγει, έξετε τόν κάλλιστον τών ύμετέρων ναυτών· 
έν τα ΐ;  σ τ ιγμ α ΐ; τοΰ κινδύνου, αντιστοιχεί προ; 
τό β ίρ ο ; αύτοΰ έν χρυσω διευθύνει τού; ναύτας 
κάλλιον παντός άλλου. ι>

’Από τής Χάβρης είς “Αγ. Φραγκίσκον δ πλοΰς 
εκατόν έξήκοντα πέντε ήμερών διά τοΰ πορθμοΰ 
JI αγελλάνου ήν έπίπονβ;, καί κα τά  τήν ά φ ι-  
ξιν αύτή ; πρό τοΰ ‘Αγίου Φραγκίσκου ή ’Ιωάν
να, άπωθουμένη ύπόβ τών αρκτικών ανέμων, όεν 
ήδυνήθη νά είσέλθη κα ί έορτάση έν αύτω τήν 
ημέραν τών Χριστουγέννων, καθώς τλπιζον οί έπι- 
βάται. Δύο ήμέρα; μετά  τα ΰτα , τήν 27ην, ήγκυ- 
ροβόλει τέλος παρά τόν ναύσταθμον τή ; Θαλασ
σή ;— 'ΐσλα ντ καί δέν είχε πλέον έν τώ βάθει ή  
πολύ ολίγον άνθρακα.

Κ α τά  τό τέλος τοΰ ϊανουαρίου, τό σχέδιον, 
προσενεχθέν ύπό τοΰ Δέ Λόνκ, έπεΙοκιμάσθη παρά  
τής Συνόδου, μετά  τής έπιφυλάξεως, ή κυβέρνη- 
σι; τών Ήν. Πολιτειών, νά  άπόσχη πάση ; γενο- 
μένη; ή γενησομένης δαπάνης έπί τής άποςολή;. 
‘Ο κ. Βεννέτ ούσιωδώ; ώφειλε νά ύπ οστή .  π άντα  
τ ά  έξοδα, ένοι ή κυβέρνησι; διετήρει πασαν τήν
κυριότητα. ’Αφ’ ένό; ό πλοίαρχο; Δε Λονκ ωφει- 
λε λοιπόν νά ένεργή ύπό τήν διεύθυνσιν τής κυ- 
βερνήσέω;· άφ ’ ετέρου, νά ήνε ό οικονομι
κό; αντιπρόσωπο; τοΰ κ. Βεννέτ, δ ιπλή θέσι; 
απαιτούσα κρίσιν επιμελή κα ί ασφαλή, έδει νά προ- 
μηθευθή τά  τή αποστολή χρειώδη π άντα  καί νά  
άποφύγη, ταύτοχρόνω;, πασαν δαπάνην ανωφελή 
εί; τόν γενναΐον αύτοΰ κύριον. ’Α φ’ ή ; ήμέρα; ή 
Ιω άννα  ήγκυροβόλησεν έν τώ  κόλπω τοΰ ‘Αγίου 
Φραγκίσκου μέχρι; εκείνης καθ ’ ήν, μετά ές μή
νας, ήν έτοιμη πρός άναχώρησιν, ή σπουδή τοΰ
Δέ Αόνκ δέν συνεβιβάσθη ποτέ μέ τήν έπιθυ- 
μίαν αύτοΰ. Φυσικώς ή πρώτη αύτοΰ φροντίς ήν 
νά ΐδη  τό πλοΐον έν τελεία  καταστάσει. Τό ύ- 
πουργεΐον είχε ορίσει επιτροπήν ίνα έξετάση αύ-

α) αετερα δύο μέλη τής αποστολής. 5



'το' και, μετα  σννδιάλεξιν ήν ϊσ γ ζ  μετά τοΰ 0-
πουργοΰ τών ναυτικών Θςμψόν εν Βασιγκτόνη,ά- 
χεστειλε τον δεύτερον αύτοΰ, Δανενκόβε:), είς τόν
ναύσταθμον της Θαλάσσης—Ί σ λα ντ έν ‘Αγ.Φραγ- 
κισκω ϊνα έπ άγρυπνή τών εργασιών τ ί ;  ένισχύσε- 
ο);, άνακαιν/ισεως καί εςαρτισμοΰ άτινα έγινοντο 
εν τη ’Ιωάννα.

Ινα δοδη καθολική ίδεα τών εργασιών τούτων
αρκεσθώμεν να καταφυγοίμεν εί; yo ijix  τινά  έ- 
ποστολής ην έγραψεν έν τή  θαλάσση τ φ  Βεννέτ, 
όταν ή Ιωαννα άπήρε τοΰ άγ . Φραγκίσκου.

Επιστρέφω έ—ί τοΰ παρελθόντα; ϊνα  εϊπω ύ
μΐν πώς εύραν τα  πράγματα τ/ιν 30r,v μαΐου,
οταν έπεστρεψα εί; τόν ναύσταθμον. Μακράν θά 
ήν ή άπαριθρ.ησις παντός βπερ έπράχθη· φοοητόν
άστεροσκοπειον πολοδεΐκται διά τ ά ;  θύρα; διαρ- 
κουντων τών μεγάλων ψυχών· ξύλινα; οικία διά 
τήν όιαχειμασιν· άπαν τό κάλυμμα νέον καί 
όλοκληρος σειρά έργάλείων αί άποθήκαι του άν
θρακο; μεγεθυνθεϊσαι καί αύξηθεΐσαι ούτω; ώστε 
χωροΰσιν τδη  4-32 άντί 89  τόνου;· οί λέβητε; νέοι 
και έπιόιορθωθεντες· α ί μηχανα ί έπιθεωρηθεΐσαι έ- 
πιμελώς τέσσαρε; πτέρυγες προστεθεϊσαι τώ ελυκι, 
σχηματιζομεναι έν όλω εξ, η ϊυα ι μέ τοεϊς άπο- 
θητικας. Ε/.τας τούτων έχορηγήθη ήμϊν συλλογή
οργάνων μηχανική;. Χρονόμετρα, έκτημόρια κύκλου, 
"Ολοόεΐκται καί χάρται· καραβίναι Ρέμινκτον, περί
στροφα και πολεμοφόδια- τ ά  σχοινία, τά  ί^ ίχ , 
α ι ποικιλαι κεραιουχίαι δοθεΐσαι πρός φυλακήν τω  
ύποπρωρεΐ,.,Παντα τά  εργοστάσια, τοΰ ναυστάθ
μου ήνοιγησαν ήμϊν. ’Εθέσαμεν μαγειρεΐον νέον ο-
μοιον μέ τ ά  τοΰ ναυτικοϋ.

Περατωθεντο; τελείως τοΰ έργου, πααεδόθοι μοι 
το πλοιον. Εΐμί έντελώ; ευχαριστημένος. Δέν θά  
ηδυναμην να έπιθυμτ,σω κάλλιον- μικρόν όλίγω διά 
την ποσότητα τών πραγμάτων ατινα οφείλω νά έ« 
πιβιβασω. ‘Ο όπλισμός είνε τέλειος, εϊτε διά τήν 
θαλασσοποριαν έν ταΐς πάγοι;, ή διά τάς μαγνη- 
τικας η αστρονομικά; έρεύνας, τάς δοκιμάς έπί τής 
βαρυτητος η τ α ;  συλλογά; τής φυσικής ίστοοίας. 
Καλόν πλοιον, καλοί ναΰται, καλή τροφή, τίνος 
άλλου εχομεν άνάγκην ϊνα τολμήσωμεν παν δτι ό 
άνθρ&ίπος δύναταί νά τολμήσγ,:

Από τών άρχών τοΰ Φεβρουάριου ό Δέ Αόνκ εί
χε πορευθή, ώς εϊπομεν, έν Βασινκτόνη ένθα εμειν^ 
μέχρι τέλους τοΰ Μαί'ου έμπιστευόμ.ενος ταΐς κυρίοις 
Χ ίππ  καί Δανενχόβερ τήν προσωπικήν έπαγρύπνη- 
σιν των προπαρασκευών. Έν διηνεκή κοινωνία μέ 
τους ά,ιωματικούς αύτοΰ έν ‘Αγ. Φραγκίσκο), μέ τό 
ύπουργεΐον τών ναυτικών έν Βασινκτόνη, μέ τόν κ.

Βεννέτ έν Ευρώπη, προσεϊχεν έπί τών έπί τοΰ πλοί
ου έκτελουμένων έργασιών, χρώμενο; τή  συνήθει αύ
τώ  άφ$ πρός διασκέδασιν τών δυσχερειών, σοβαρών 
λίαν ένίοτε, αϊτινες έπήρχοντο συχνάκις καί ασχο
λούμενος είς τήν αγοράν κα ί μεταφοράν τών τρο
φίμων. ’Εκτός τούτου ώφειλε νά έκλέξη τά  μέλη 
τής αποστολής, νά έξετάση μ ετά  μεγίστης έπψ-ελείας 
τά  άναγκαιοΰντα εις τάς έπιστημονικάς παοα- 
τηρήσεις όργανα, καί νά αποκρίνεται τέλος μ ετά  προ
θυμίας είς πάσας τάς έρωτήσεις αϊτινες άπετείνοντο 
αύτώ  πανταχόθεν,

‘Η σύνθ-.σις ταΰ προσωπικού ην μεγίστου ενδιαφέ
ροντος. Εύτυχώς, ή κυβέρνησις καί ό κ. Βεννέτ 
τόν έβοήθησαν είς την άπόφασιν αύτοΰ νά μή λά~ 
βη ?ι πρόσωπα σαφώς προωρισμένους διά τήν μεγάλην  
αποστολήν. ‘Ο αναγνώστης γνωρίζει ήδη τούς κυρί
ους Δανενχόβερ καί Χ ίππ. Ή  αγάπη ή γεννηθεΐ- 
σα μεταςύ τοΰ τελευταίου τούτου κα ί τοΰ Δέ 
Αόνκ, διαρκοΰντος τοΰ ανωτέρω μνημονευθέντο; περί- 
πλου τής Μικοας ’ ί  ο υ ν ι ά τ  α ς τό> 4 8 7 3 , ού- 
δέποτε είχε ψυχρανθή- καί ό Χ ίππ, άποσπασθείς τοΰ 
στόλου τήν άνοιξιν τοΰ 4 879 , έσπευσεν είς "Αγιον 
Φραγκίσκον ενθα ήν διευθυντής έπί τών έργασιών 
μέχρι τής επιστροφής τοΰ Δε Λόνκ (κατά  τόν μάϊον, 
συμβουλεύων καί διορθών τόν Δάνενχόβερ.

‘Ο μηχανικός Γεώργιος Β. Μελβίλλ ήν ό σύνοικος 
τοΰ Δε Λόνκ έν τώ  Λ α ν κ ά σ τ ε ρ  καί έξελέγη νυν 
παρ’ αύτοΰ ώς αρχιμηχανικός τής ’Ι ω ά ν ν α ς .  Τό ύ
πουργεΐον τών ναυτικών παοεχώρησεν αύτώτοΰτον,φόβα> 
μη δένίθελε δυνηθή νά ύποκαταστήση αξιωματικόν το- 
σαύτης άςίας. Διά τήν ιατρικήν υπηρεσίαν, έκ τών 
σοβαροτέρων αύτοΰ άπασχολήσεων, ό Δέ Αόνκ, άφοϋ 
μάτην έζήτησεν άνθρωπον οστις νά έφαίνετο αύτώ  
άνταποκρινόμενος εις πάσας τάς δυνατάς άνάγ- 
κας, έσκέφθη έπί στιγμήν νά προσλάβ'/] τοιούτους δύο. 
Α λ λ ’ έςελέςατο είτα  ώς χειροΰργον τής ’ ί  ω ά ν -  

νας τόν δόκτοοα I. Μ. “Αμπλερ, βοηθόν πρώτης 
κλάσεως, άπωθών εύπ:επώς δ ι’ επιστολής υποψήφιον 
προσενεχθέντα αύτώ.Πρωρεύς έν τοΐς πάγοι; ήν ό Γου- 
λιέλμος Δούνπαρ έκ Νέου-Λονδίνου-Κοννέκτικουτ-, αρ
χαίος ναύκληρος έν τοΐς άλιευτικοΐς άτινα  συχνά- 
ζουσι τόν πορθμόν Βέρινκ καί τήν άρκτικωτέραν 
χώραν. Την θέσιν τοΰ μετεωρολόγου έσχεν ό Γε- 
ρολάμος 1. Κόλλενς, μέλος τής συντάξεως τής Ν. 
‘ Τ ό ρ κ η ς  Χ ε ρ λ ά τ ,  όστις συνεστήθη, άπ ’ άρχάς, 
τώ  πλοιάρχφ διά την αγχίνοιαν αύτοΰ, τήν δρα
στηριότητα [εις τήν προμήθειαν τών άναγκαίούν- 
των οργάνων καί τό τέλειον τών σπουδών άπο- 
βλεπόντων είς τά  καθήκοντα αύτοΰ. ‘Ο πλοίαρχος 
καί ό νέος αύτοΰ εταίρος τρξαντο ευθύς νά συνεργά-

ζω νται μετά δρασηαριότητος έν τώ  έπιστημονικώ  
μέοει τής άποστολής. ‘Ο κ. Ραϋμόνδος Α. Νεβκόμπ, 
έκ Σαλέμ--Μασσαχουσέττης— , έξελέγη ώς φυσικός. 
“Ενεκα τών τριών τούτων μελών τής άποστολής 
έπήγασε μηχανική απορία, περί ής ό ύπουργός ε- 
γραψε τώ  Δέ Λόνκ— 2 6 — μαί'ου— *

"Ελαβο-ν τήν ύμετέραν τής 48ης τρέχοντος, έν η 
ζητείτε τήν λειτουργόν γνώμην τοΰ μετεωρολόγου, 
φυσικοΰ καί ποωοέως έν τοΐς πάγοις, έκλεγέντων παρ 
ύμών. Δέν εχω πιστεύω τό δικαίωμα τής άναγο- 
ρεύσεως είς τάς θέσεις ταύτας, άπλώς πολιτικάς, κα
τά  τήν έμήν γνώμην. ‘Ο νόμος έπιβάλλει μοι 
τό καθήκον νά δώσω τάς παραγγελίας τοΐς άςιωμα- 
τικοΐς καί νά  έγγράψω τούς ναύτας· οί κύριοι ούτοι 
δέν είνε ούτε τό μέν ούτε τό δέ. Παν όπερ δύναμαι 
νά πράξω, καί θά πράξω, είνε νά δώσω τήν έπιδο- 
κιμασίαν μου. ’Εάν άφίνοντο νά  έγγραφώσιν έν τώ  
καταλόγω τοΰ πληρώματος ό σκοπός θά ειχεν ε- 
πιτευχθή· έν τοιαύτη περιπτώσει όφείλουσι νά ύπο- 
βληθώσι, καθώς οί άλλοι, είς τήν πειθαρχίαν.!?

Τό μέρος τοΰτο έγένετο παραδεκτόν έγράφησαν 
έν τώ  καταλόγω τών ναυτών μόνον ύπό τό σχήμα.
Ή  συλλογή τοΰ πληρώματος δέν άπήτει έλάσσονα προ 
σοχήν.

u“Av δύνασθε νά προμηθευθήτε άνδρας εύτολμους, 
εγραφεν ό Δέ Λόνκ τώ  Χ ίππ  επιφορτισμένη ιδίως έπί 
τής ύποθέσεως ταύτης, θά ήνε καλλίτερον νά μή γ ε ί-  
νη ή δαπάνη νά λάβωμεν τοιούτους έν τώ  Εστ, έν
θα θά εύρισκον άφθονους. Σημεία ένδιαφέροντα. Α
γαμοι.— ’Εντελής ύγεία.— Δύναμις άξιοσημείωτος.—  
’Εγκράτεια δεδοκιμασμένη.— Εύθυμία.— Γραφή κβί 
άνάγνωσις τής αγγλικής.— Ναυτικοί άριστοι έννοεΐ- 
τα ι.— Μουσικοί, έάν ήνε δυνατόν. —  Προτιμήσατε 
νορβηγούς, δανόύς ΐι σουηδούς — ’Αποφύγετε άγγλους, 
ΐϊλανδούς, σκώττους.— ’Απωθήσατε, άνευ ελέους, 
γάλλους, Ιταλούς, ΐσπανούς. Δέν είνε άνάγκη ό φρον
τιστής νά ήνε ναυτικός, άλλά  θέλω τούτον πρώτης 
τάξεως.— Τουταυτό διά τάν μάγειρον όστις θά προ- 
βλέπ ’/l διά δύο τρκπέζας, — Ζητήσατε έν πρώ- 
τοις έν τώ  ποοσωοινώ 'πληρώματι τοΰ πλοίου. 
Πληρωμή όμοία τοΰ ναυτικοϋ τής κυβερνήσεω;.— ‘Τ- 
παν.οή καθολική η άνευ δισταγμοΰ είς τά ς διατάξεις  
οίαιδήποτε καί άν ώσι. Σύγγνωτε τήν βραχεΐαν καί 
ίδιότροπον ταύη»ν περίοδον- έπείγομαι λίαν.

Ή  εύρεσις τοιούτων άνθρώπων δέν ήν εύκολος διά  
τόν Χίππ· τούναντίον μέγας ήν ό άριθμός έκείνων 
οϊτινες ήθελον νά άποτελέσωσι μέρος τής αποβολής. 
Είς πάντας τούτους τούς θεσιθήρας ό Δε Λονκ άπε- 
κοίνετο σχεδόν ώς άκολούθως·

‘ ϊ ν  μόνον όφείλω νά είπω ύμιν· δέν υπάρχει θέσις

έν τώ  πλοίω ?; διά τούς άξιωματικούς καί ναύτας- 
έν άλλαις λέξεσι, διά τούς ναύτας καί τούς άνδρας 
οϊτινες θά ώσιν vi.t/.Tv ωφέλιαο^ ύπό έτηστΥ)[Λονικην ε- 
77θψιν. ’Εκ τών ύ[Λετέρων έττ&στολών δεν βλέττω οτι 
δύνασθε νά ταχθήτε μετά τών μέν η τών δέ.>?

‘Η Ί ω ά ν ν α άνεπέτασεν είς τόν άνεμον τήν 28  
ίουνίου 1 8 7 9  τήν σηρικήν σημαίαν ήν έρραψεν ή κυ
ρία Δέ Λόνκ καί ήν ώφειλε νά ύψώση κατακτώσα  
νέας νέας έν όνόματι τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών και 
έν τοΐς μάλλον ύψηλοΐς πλάτεσιν άτινα θα κεοδισωσι.

Αί σχηματισθεΐσαι πληροφορίαι έν Βα«νκτόνη π α 
ρά τοΰ υπουργείου— 48 ίουνίου— παράγουσι τα  ψη
φίσματα τής 48ης μαρτίου 4 8 7 8  καί 27ης Φεβρου
άριου— 79 καί έξακολουθοΰσιν ούτως-

Εύθύς ώς ή ’ί  ω ά ν ν α ή έντελώ; έτοιμη έν τη  
θαλάσση θά άναχωρήσητε διά τόν πορθμόν Βεριγκ 
πρό; έκπλήρωσιν τής ένδιαφερούσης καί επικίνδυνου 
έντολής ήτις ένεπιστεύθη ύμΐν. Τά μερικά άφινονται 
είς τήν ύμετέραν πείραν, φρόνησιν καί κρίσιν. Βεβαί
ως εισθε προωοισμένος διά τήν σωτηρίαν και ά- 
σφάλειαν τοΰ πλοίου, τήν διατήρησιν τής πειθαρ
χίας, τής υγείας, τής καλής καταστάσεως τών 
αξιωματικών καί ναυτών καί τήν πιστήν άνίχνευσιν 
τοΰ σκοποΰ τής άποστολής.

’Εν τώ  πορθμώ Βεριγκ θά φροντίσητε π αντ ί 
σθένει νά έπ ιτύχητε πληροφορίας έπί τοΰ κ α θη γ η -  
τοΰ Νόρτενς-κιέλτ, περί ού δέν έλάβομεν είσέτι θε
τικήν τινα  είδησιν. νΑν τότε εξητε ικανούς λό
γους νά πιστεύσητε αύτόν άσφαλή, θα έ^ακολουθηση— 
τε τόν πλοΰν ύμών διά τόν Β. Πόλον. Εν εναν
τ ία  περιπτώσει θά λάβητε τ ά  δυνατά μέτρα Τνα βο- 
ηθήσητε αύτόν.

’Αμέσως ώς παρουσιασθή ήμϊν εύκαιρία θά πληρο- 
φορήσητε τό ύπουργεΐον περί τών ένεργειών τοΰ 
πλοός ύμών καί παντός οπερ θά έπιθυμήτε να. ά- 
νακοινώσητε ήμϊν. Ευχόμενος ύμΐν πλοΰν εύτυχο 
καί άνατιθέαενος είς τήν προστασίαν τοΰ πανίσχυ
ρου Θεοΰ, ύμας, τούς άξιωματικούς, τά πλήρωμα 
καί τάν σκοπόν τής ύμετέρας έπιχειρήσεως,

Εΐμί εύσεβάστως P. Β. θομψον.Ή
Μετά μεγάλης δυσαρεσκείας τοΰ κ. Δέ Αονκ, ό 

εισηγητής τής άποστολής, Βεννέτ, δέν ήδυνηθη νά  
ύπάγη είς ‘'Αγιον Φραγκίσκον ϊνα  άποχαιρετήση 
αύτόν. Κ α τά  τάς μακράς αύτών σχεσείς ήσαν π ά ν 
τοτε ήγαπημένοι καί σύμφωνοι- άφ ’ ενος έλευθεριο- 
της καί εμπιστοσύνη άπεριόριστος- άφ ’ έτερου, σέβας 
καθολικόν. Αί τελευταΐα ι δ ιαταγα ι σταλεισαι παρα 
τοΰ Βεννέτ έν Εύρώπη διά τοΰ ύπερατλαντικοΰ τ η 
λεγράφου διά τόν πλοίαρχον, έτελευτων δια τών 

ί ;ή ς  λέξεων-



Νά έκφρασθϊί αύτω ή ζωηρά θλϊψίς μου δτι δέν 
ήδυνήθην νά άποχαιρετίσω αύτον, ά λλά  καί νά  
έκφράσω τον έλπίδα δτι Οά τόν συγχαρώ κατά  την 
εύτυχή αύτοΰ επάνοδον. Νά ρηθή αύτω δτι έχω τήν 
ύψίστην εμπιστοσύνην εί; την ενέργειαν κα ί το θάρ
ρος αύτοΰ, καί δτι είμί είλικρινώς ευγνώμων διά την 
άβοσίωβιν αύτοΰ. Κ ατά  τό προσεχές θέρος θά δι 
ευθυνθϊί μετά  πλήρους βεβαιότητας πρός βορραν. 'Αν 
τίχμαλωτίζετο έν τοϊς πάγοις δέν θά φεισθώ οΰτε 
χρημάτων ούτε έπιρρο/,ς ϊνα βοηθήσω αύτόν, κατά  
τά αύτό έτος· ούτε αύτός, ουτε τό πλήρωμα έχουσί 
τ ι νά φοβώνται. Θέλω νά  ήνε θρίαμβος διά τήν ’Α
μερικήν, 'Αν έπές-ρεφε χωρίς νά φθάσ·# εις τόν 
σκοπόν—άλλά πιστεύω εις την επ ιτυχίαν—θά ένερ»· 
γήσω βεβαίως νέαν αποστολήν διά τό έπόμενον 
ετος καί οΰτω μέχρι τελείας νίκης* ά λλά  θά πρού- 
τίμων αύτόν νικητήν. "Αν τέλος δέν βπέστρεφεν ού
τε  τό προσεχές έτος οΰτε ποτέ πλέον, θά φροντίσω 
έγώ διά τάς χήρας τώ ν τής άποστολής μελών καί 
μή λησμονήση νά εΐπη αύτοϊς τοΰτο.»

‘Η ’ ΐ ω ά ν ν  α  ήν έν τη  κινήσει· ό πλοίαρχος 
έφερε τήν ιδίαν πείραν καί εκείνην ην ειχεν απο
κτήσει διά μακράς καί έπιμελοΰς σπουδής πασών 
τών πολικών αποστολών. ’Εκτός τών ναυτικών αύτοΰ 
γνώσεων, ήν μεμυημένος τών μάλλον λεπτομερών 
ιδιοτήτων της εμπιστευθείσης αύτώ  αποστολής. Κα- 
τηρτισμένος γενναίως παρά τοΰ Βεννέτ διά παντός 
τοΰ αναγκαίου, έφωδιασμένος διά τής άπονεμηθεί
ση; αύτώ ύπό τής κυβερνήσεως τών ‘Ηνωμένων Πο
λιτειών ισχύος, διευθύνων πλοΐον ούτινος έφαίνετο 
καθολοκληρίαν ευχαριστημένος, αξιωματικούς καί 
ναύτας οΐς είχε πλήρη έμπιστοσύνην, ή μόνη αύτοΰ 
λύπη ήν, ώ ; εΐπομεν, δτι δέν ήδυνήθη προσωπικώς νά  
χαιρετίση τόν κ. Βεννέτ καί ή άρνησις τοΰ υπουρ
γείου νά  χορηγηΟτ, αύτω πυρόσκαφον ΐνα  φέρη συμ
πληρωματικά εφόδια μέχρι τής νήσου τοΰ ‘Αγίου 
Μιχαήλ" ή είσοδος αύτοΰ έν τώ  άρκτικφ ωκεανό) 
ωφειλεν άφεύκτως νά βραδύν/ι.

Αί ενδείξεις έπί τοΰ παρελθόντος αύτοΰ καί ε
κείνο δπερ περί τοΰ χαρακτήρός του διείδομεν 
δεικνύουσιν ήμΐν μέχρι τινο; σημείου ήν παρεσκευα- 
σμένος ό κ. Δέ-Λίνκ διά τήν μεγάλην αύτοΰ έ- 
πιχείρκισιν έπί δλα έτη δ νοΰς αύτοΰ δέν έσχεν άλ
λην σκέψ ιν ωθούμενος είς τήν όδόν ταύτην ύπό 
τοΰ ένθουσιασμοΰ αύτοΰ καί τή ί ένεργεία; έτέοπετο 
ύπό τής ιδέας νά τελέσν) μέγα τι* ή διεύθυνσις 
τή ; μικρας ’ΐ  ου ν ι ά τ α ς  είχεν αύτώ καρποφορή
σει τήν πρακτικήν επιστήμην τών δυσ/ερειών τής 
έπιχειρήσεως καί τήν βεβαιότητα, σύγχρονο*;, δτι 
δέν είχεν έλλειψιν πασών τών ποιοτήτων διεοευνη-

τοΰ. Οσω έσκέπτετο πρός τά μέγα τοΰ Πόλου πρό
βλημα, τόσω έπηύξανεν ή έπιθυμία αύτοΰ νά συν- 
τελεση καί λυΟή' πλέον έτι, νά δώσ-/) είς τόν κόσμον 
τήν λύσιν αύτοΰ. Δέν ην κενοδοξία $  ασύνετο; 
π ίστις  έν αύτώ' δέν έκρυψε ποτέ έαυτώ τάς δυ- 
σχεοείας τής έπιχειρήσεως καί δέν τλπ ισε ποτέ έπί 
εύτυχοΰς ιδιοτροπίας τής τύχης. Ήν έκ τών ανθρώ
πων έκείνων οΐτινες ήθέλησαν μεγάλα πράγματα, 
ούχί ΐνα  σφετερισθώσι τήν τιμήν, άλλά  διότι ύπό 
τ ά  μεγάλα  τα ΰ τα  δύνανται νά ίκανοποιήσωσι τό  
έαυτών πνεΰμα καί έξεσφενδονίσθη είς την όδόν ε
κείνην μετά σοβαρας επιθυμίας καί πλήρους είς 
τόν Θεόν πίστεως.

(Έ πεται συνέχεια)

Δ. I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

   --------
ΣΚ.ΕΨΙΣ

"Οστις θέλει μυθιστορήματα ας έγγύψη  
σπουδαίως είς τήν μελέτην τής ιστορίας· έν 
αύτή θέλει ΐδει τόν άνθρώπινον βίον, τόν οί- 
κιαχόν βίον μέ τάς ποικιλωτέρας και δραμα- 
τικωτέρας αύτοΰ σκηνάς, τήν άνθρωπίνην καρ- 
δίαν μέ τα ζωηρότερα και τερπνότερα αύτής 
πάθη, και περιπλέον ύπερτάτην τινα γοητεί
αν, τήν γοητείαν τής πραγματικότητας. Θαυ
μάζω τήν φαντασίαν καί άρέσκει μοι υπερ
βαλλόντως ή δημιουργός αΰτη δύναμις, ήτις  
έκ τοΰ μηδενός είς τό είναι παράγει δντα, τά 
έμψυχόνει, τά χρωματίζει καί τά ζωοποιεί έ- 
νώπιόνμας, άναπτύσσουσα διά τών οπτασιών 
τής τύχης τούς παντοειδείς θησαυρούς τής 
ψυχής· τά όντα δμως, άτινα πραγματικώς ε- 
ζησαν και ήσθάνθησαν τάς περιπετείας ταύτας 
τής τύχης, τά πάθη, τήν ευφροσύνην καί τ*ς 
λύπας, τών οποίων ή θέα έξασκεϊ τοσαύτην ί- 
σχύν έφ’ ήμών, τά όντα ταΰτα, λέγω, δταν έκ 
τοΰ σύνεγγυς καί έν τή οίκιακή των ζωή τά  
βλέπω, μέ έλκύουσι καί μέ κρατοϋσιν έτι πλέ
ον ΐσχυρώτερον παρά τά έντελέστερα ποιητι-' 
κά ή μυθιστορικά έργα. £Η ζώσα δημιουργία, 
τό ποίημα αύτό τοΰ Θεοΰ, ύπότούς θείους αύ
τοΰ χαρακτήρας παρίστανόμενον, εινε ώραιό- 
τερον παντός ανθρωπίνου ποιήματος, καί ό Θε
ός εΐνε ύπέρτερος παντός ποιητοΰ. (Γκιζότ).

— —  -

ΧΡΟΝΙΖΑ., ΕΓΓΡΑΦΑ. ΚΑΙ ΑΑΑΑ ΤΙΝΑ.

άνέκδοτα

ΠΕΡΙ ΖΑΚΪΝΘΟΪ

έκδιδόμενα μετά σημειώσεων

ύπό

Σ. ΔΕ ΒΙΑΖΗ

‘ΐπ ά  τόν άνωθι τίτλον δημοσιεύωμεν είς τήν 
«Κυψέλην»» πάμπολλα λίαν ωφέλιμα η περίεργα ττέ- 
«ί Ζακύνθου. Δεν διατηροΰμεν τήν χρονολογικήν 
τάξιν, πράς εύκολίαν μ α ;. Εί; τό τέλο; όλων θά γράψω- 
μ εντάς σκέψεις μας περί πάντων τών δημοσιευθέντων.

Α'.

ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΕΜΠΕΛΙΟ Σ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

1 7 1 2  Απριλίου 13 Κυριακή τών Βα'ίων, 
είχε μία γυναίκα όνόματί Νικολέτα, κάτοι- 
κη είς τήν Κοντράδα τής Θεοτ. Φανερω
μένης, ενα παιδί ονομαζόμενο Νικολής υιός 
τοΰ Θοδωρή Βαλσαμά/η, καί ήτο τό αύτό 
παιδί χρόνων εξ ι, τό όποιον έχάθη. Μήν I- 
ξεύρωντας λοιπόν τ ι έγείνε έπροσπάθησαν 
είς όλον τό Νησί νά τό εΰρουν μά δέν τό 
ηύραν, ώστε όποΰ έδραμαν εις τόν Προβλε
πτήν, ό όποιος έβαλε προκλάμο είς δλαις 
τα ϊς σκοντράδαις, μά δέν έστάθη τρόπος νά 
βρεθή, μέ δοσιμον 500 ριάλια οποίος ήθε
λε τό εύρη. Καί τό μεγάλο σαβάτο τό α 
πόγευμα στάς 19  τοΰ αύτοΰ μηνός έβρέθη 
πνημένο εις τήν Πόντα τοΰ Νταβία καί ή- 
το^ τά μαλιά του τριγύρω μπαρμπερεμένα 
μέ μία βοΰλα είς τό κούτελο καί αλλη είς 
τόν άκούτη καί τά αύτία του κομενα, καί 
ή μήτη του κομένη, καί είς τό κούτελο τρού- 
παις, καί ή άπαλάμαις του τρούπιαις, καί τά 
δύω του χέρια τρούπια καί τό κορμί του τ|ιού- 
παις ώσάν έισιγατόρια, καί πρισμενο οέν ητον 
ωσάν τούς πνιμένους. Καί φέρνωντάς το είς 
~ήν χώρα καί βλεπωντας το ό 7\αος και με 
τέτοια σημεία έγεινε θόρυβος μεγάλος καί 
έστοχάσθη*αν πώς αύτό δέν ητον πνιμενο 
άλλά έσταυρωμένο άπό τούς έβραίους εις 
άνάμνησιν τοΰ Χριστού. Καί ετζι εγεινε σύγ-

χυσις μεγάλη, καί τήν ά γ  ίαν Ααμπράν τήν 
αύγήν έπήραν τό παιδί νά τό πανε είς τό 
κάστρο νά τό ίδή ό Προβλεπτής νά καμη 
δικαιοσύνη δτι κατά τά σημεία δέν ητο πνι- 
μένο. Πηγαίνωντάς το είς τό κάστρο άκολού- 
θα πολλότατος λαός, καί βλεπωντας είς τό 
κάστρο τό περίσσευμα τοΰ λαοΰ έ κλεισαν 
ταΐς πόρταις καί οί σολτάδο'. άπό πάνου άπό 
τά μουράγια τούς έγύρισαν όπισω καί τό 
άπήθω σαν τό παιδί είς τήν μέση τοΰ φόρου 
καί έγεινε μεγάλη σύγχυσις καί δλοι έφώ- 
ναζαν νά άπωλέσουν τους Εβραίους. Τότε 
έφοβήθη ό Προβλεπτής διά τήν σύγχυσιν 
τοΰ λαοΰ, καί έριξε τρεις κανονιαΐς χωρίς 
μπάλα, καί έτζι έσκόρπισε ό λαός. Πα
ρομοίως έστειλεν δρδινίαν καί έθαψαν τό 
παιδί είς τήν επισκοπήν έφανερόθη δμως 
πώς οΐ έβραϊοι τό έσταύρωσαν. Ιό  άνωθεν 
παιδί είχε σμίξει μέ άλλο παιδί κεφαλονι- 
τόπουλο ένοΰ μπαμπακα μεγα7νείτερό του, 
σμίγω ντας τά δύω παιδία περιπατώντας ως 
άγνωστα, είχανε ριβάρουν είς τήν Οβριακήν 
καί ό έβραΐος ό Γιακουρέτος τά εκραξε 
καί τά έμπασε είς τό σπίτι του, καί 
τά έφίλεψε ζαχαρόκουκα και το κεφα- 
λονιτόπουλο έπειτα έφυγε, τό ά,Χ'Κο έκρα- 
τησε καί τό έσταύρωσαν. Καί τήν μεγαλην 
παρασκευήν τό βράδυ έπήγε ό Βήτας καί 
έγύρεψε τοΰ Χρυσομάλη τό καΐκι του καί 
αύτός τοΰ είπε πώς τό καϊκι δεν τό οί- 
νει χωρίς νά εΤναι καί έκεΐνος. Καί ό 
Βήτας τοΰ άπεχρίθη πώς έχει νά παη είς 
ενα καράβι Ίγκλέζικο νά 5γάλη καμπόσο 
πράγμα κοντραπάντο, καί δίνωντάς του εςη 
δουκάτα τό έδωσε. Καί τήν νύκτα έμπαρ- 
κάραν τό παιδί καί τό έριξαν είς τό πέλα- 
γο διά νά 7 αθή μήν τύχη και μαθητευθή. 
Μά ό Θεός διά νά φανερώση τά πάντα, εύ- 
γήκε τό παιδί είς τοΰ Νταβια, καί με την 
μαρτυρίαν τοΰ άνωθεν παιδίου όποΰ έγλυτω -  
σε, καί τοΰ άνωθεν Χρυσομάλη, έπιστωθη 
ό λαός καί έβεβαιώθη.

"Οαως θελωντας ό Προβλεπτής νά βεβαι- 
ωθή είς πασαν άλήθειαν, έπρόσταξε τήν Νηά 
δδυτέρα καί έξέχωσαν τό παιδί, και είχε

I κοντά του καί τέσσερους ’Ιατρούς τόν Civ- 
τερ, τόν Χιόνη τόν Συγοΰρο και Παλαδα, 

* καί βάνωντας τό παραγόη είς τήν μίαν μπό
τα παρευθύς έτρεξε αιμα ώςπερ νά ητο ζων
τανό, καί έβρόμα τίποτε; καί ετζι άπεφα- 
σισαν πώς ητον θανατωμένο καί 5χι πνι-



μένο, έπειτα πάλιν τό έθαψαν. Τότες πάλι 
έγεινε μεγάλη σύγχυσις ίνα άπολέσουν 
τούς έβραίους μά ό Προβλεπτής ε^3 
σταλμένους σορντάδους καί έφύλαγαν αυ
τούς ΐνα μή τούς άπωλέσουν. Και τήν τρί- 
την τό γιόμα άπέρασαν μερικ* παιδία άπό 
τήν πόρτα τοϋ Βίτα ό όποιος ήτον ό πλέ
ον περίφημος έβραΐος καί αϋτός όντας είς 
τήν πόρτα του τά παιδία άρχισαν 
νά τόν βρίζουν καί νά τόν φοβερί
ζουν, και αύτές έδραμε νά δείρη τά παι
δία, καί βλέποντας οί περιεστότες Ιδραμαν 
νά φοβερίσουν τόν Βήτα κ' οί σολτάδι όπου 
έφύλαγαν αύτόν έδραμαν καί έπίασαν ενα 
άπό αύτούς καί τόν έπήγαν είς τό καρτέρι, 
ϊα ϋ τ α  γινόμενα έγεινε μεγάλι σύγχυσις καί 
αρχισαν νά πετροβολούν τά εβραϊκά σπίτια  
άπό μακρόθεν διά τόν φόβων τών σολτάδων 
ομως οί σολτάδοι τούς έκυνήγησαν νά πιά- 
σουν άπό αύτούς, καί άπό ολίγον είς ολί
γο έμαζόχτη δλη ή χώρα και έτρεξαν νά 
καταφθείρουν τούς έβραίους. Αύτοί έκλείσ- 
τικαν άμή έσπασαν ταΐς πόρταις τους διά 
νά τούς φονεύσουν αύτοί δέ ήξεύρωντας τήν 
συνείίησιν τους Ιφυγαν και έκρύφθησαν είς 
τών Χριστιανών τά σπίτια μέ τό άκριβώτε- 
ρον πράγμα όποϋ είχε ό καθείς τους καί έ- 
ρεκουπεραρίστηκαν είς τά αρχοντικά σπίτια  
όμ'ος ό λαός μήν εύρίσκωντάς ■ του< είς τά 
σπήτια τους άρχισαν κ’ έτζάκιζαν ταΐς κα 
σέλαις, άρμάρια καθήκλαις καθρέφτες /αί 
κάθε άλλο όπου ευρίσκαν, έπειτα άρχισαν 
καί έκουβάλησαν τό πραγμα τους καί δέν 
τούς άφησαν τίποτες. Έτζάκισαν ταΐς πόρ- 
ταις τών Συναγωγιών τα ΐς παλαιαΐς του 
έξέσχισαν, καί έγεινε θρήνος μεγαλώτατος. 
Έμπήκαν καί πολλοί χωριάτες. ‘Ένα μό
νον 'Εβραίον ηυραν είς τό Συναγώΐ καί 
τόν έφόνευσαν καί μερικούς άλλους έλά- 
βωσαν. Τότες ό Προβλεπτής έδραμε σπου- 
δαίως καβελάρης μέ τήν π ιστόλα είς τό 
χέρι καί μέ ενα τεστακαμέντο σολτάοους 
διά νά καταπραυνη τόν λαόν, άλλά μάταια έ- 
κοπίασε ότι έκινδύνευαε νά χάση καί τήν 
ζωήν του καί τούς σολτάδους του. "Ολο  ̂
οί άρχοντες έφοβήθησαν καί έκλείστηκαν 
είς τά σπίτια τους μέ άλλους φ ίλους του^ 
όλοι μέ τά άρματα καί έφυλάξανε τό πραγ^ 
μά το«ς, διατί έσκουζε ό λαός πώς αύτοί ει_ 
χαν τούς έβραίους κρυμμένους καί ό λαός έρι_

σο^έαησε ότι τήν νύκτα νά ρεσαλτάρουν 
καί τά άργοντικα καί θεοϋ οικονομία διά 
νά μήν χαλασθή ή χώρα, τό κοντόβραδο 
έπρόβαλαν τρία καράβια της άρμάδας όπου 
ερχόντανε άπό τό Ά νά π λι, καί ριβάρωντας 
είς τό πόρτο έστειλε ό Ιΐροβλεπτής φελούκα 
καί τούς έμήνυσε καί ή7,θαν κοντά είς τήν 
χώραν καί έβγαλαν όλους τούς σολτάδους 
τους είς τήν χώραν καί έπερικύκλωσαν όλαις 
ταΐς στράταις καί καντούνια καί δέν ά- 
φίνανε νά περάση κανείς καί έτριτζάρανε 
καί τά κανόνια τοϋ κάστρου εναντίον είς 
τήν χώραν, ομοίως καί τών καραβιώνε καί 4- 
σκιάχθη ό λαός καί όλοι έπήγαν είς τά 
σπήτια τους. Καί τήν αύτήν νύκτα έσύ- 
ναξε ό Προβλεπτής όλους τούς έβραίους καί 
τούς ήμπαρκάρισε είς τά καράβια, καί τήν 
Τετράδη έμπήκαν οί χωριάτες μέσα είς τήν 
χώραν καί άρχισε πάλε ό λαός νά κά
νουν άνακάτωσαις, μά ήτον ό φόβος τής 
πολλής μ ιλ ίτζ ιας όποϋ τούς έκράτησε. 
Τότες οί άρχοντες τούς έπιασαν μέ τό κα
λόν καί μέ υπομονήν μεγάλη ώστε όποϋ 
έκαταπράϋνε ό κόσμος καί έπειτα έβγαλε 
ό Ιΐροβλεπτής άπό τά καράβια καί τούς έμ
πασε είς τό κάστρο, καί τότες έβαπτιστή- 
καν μερικοί ήγουν ό υίός τοϋ Τζεκούλη 
ότι τήν Ιδίαν ήμέραν τόν έπιασαν καί εκεί
νος έφώναξε πώς γίνεται Χριστιανός καί τόν 
έπήραν στον w Αγιον ’Αντώνιον καί εκαμε 
έκεΐ σαράντα ήμέραις καί έπειτα τόν έβά- 
φτισαν καί τόν ονόμασαν Χριστόφαλο. Έ - 
βαπτίσθη καί ό Σαμπάτης μέ όληντου τήν 
φαμίλιαν ό όποιος έφτιανε τά κρεβάτια. Έ- 
φορμαρίστη προτζέσο καί έ^αντηρίστη ό 
ΙΙαναγιωτάκης Κότζικας, Στεφανάκης Αογο- 
θέτης λεγόμενος Μπαρμποϋτας, Φραντζέσκος 
Μαβριανός καί μερικοί άλλοι, καί έτζι έ- 
φτιάστηκαν. "Ομως άνήμερα τοΰ Σωτήρος 
ήλθε ό Γ κ ε ν ε ρ ά λ ε ς  άπό τό Ά νά π λ ι καί άρ
χισε νά ζαμινάρη ντά ρέτο ντί σεκρετέτζα 
διά τό κάζο καί έπαντήρησε τούς άνωθεν. 
■Έ^αλε π ρ ο κ λ ά μ ο  ότι άπό τήν μίαν ώραν τής 
νυκτός ν ά  μή προβατή κανείς καί έβγαλε 
ρόντες πο7Λαΐς καί έπιασε πολλούς, καί 
στάς 18 τοϋ Αύγούστ-ου σταΐς πέντε ώραΐς 
τή ; νυκτός θέλουν πώς έξέχωσε τό παιδί καί 
τό έστειλε στήν Βενετία, καί έτζι άρ-/ΐσε 
καί εφτιασε τό Γέτο,

Τόν συγγραφέα τοΰ χρονικού το ύτου άγνοοΰμεν.
Τ ίτο  δμω« αΰτόπΤΥΐς μάρτυς. ‘Ο αείμνηστος ίε- 
»άρχΥ)ς Ζακύνθου Κ ατρ αμ ϊΐς , έσφαλμένως λέγει 
εν το ΐς  «Φ ιλολογικοί; άναλέκτο ις»  δ τ ι είνε 
τοϋ ’Α γγέλου Σουμμαχη (σελ. 3 2 8 ) ,

Περί τοΰ γεγονότος τούτου τώ ν ‘Εβραίων 
μνείαν π ο ιε ίτα ι δ ακάμ ατο ς ιστοριογράφος κ . Π. 
Χ ιώ της Ιν τ·/( ά ξιο λό γψ  «Σειρ£ ιστορικών ά -  
πομννιμονευμάτων» (τόμος γ .  σελ. 3 4 6 — 35 0 )  
κ*ί ό π λουτίσας τ ίιν  ελληνικήν γρ αμ μ ατο λο γ ί
αν δ ιά  καλώ ν έκδόσιων κ. Σ . X . Ραφτάνγ); |ν 
τώ  προοιμ ίφ «Τών ’Ιουδαϊκώ ν», σ υ λ λο γ ίς  uovrj- 
μ ατίω ν κ α τά  τώ ν ‘Εβραίων ύπά διαφόρων σ υν
τεταγμ ένω ν.

‘Ο Βαρβιάνιος είς τ& άνέκδοτα  Χ ρ ο ν ι κ ά  
του, σωζόμενα είς τά ένταϋθα  άρχειοφυλακεΐον 
λέγει έν φύλλω  14·

«Le due strade a croce, che formano il 
Recinto degli Israeliti furono chiuse 1’ 
anno 17 12 . Prima di quest’epoca g li I- 
sraeliti abitavano in  diversi punti della 
citta e nella strada inferiore a quella 
della via larga e principalmente nella  
situazione ove esiste la casa del Sig. Te- 
ofilo Frangopulo erano le Beccarie. An- 
cora esiste i l  nome di quella strada, 
είς τά ‘Εβραϊκά Μακελιά. S i vuole che di- 
ede motivo a formare questo recinto per 
g li Israeliti, un delitto praticato da essi.s 
Μετά ταΰτα άφηγεΐται τό γεγονός καί 7*ή- 
γει είπών uLa crocifissione di questo gio- 
vinetto si dice che fosse stata eseguita I 
nella casa ora possesa dal Sig- Stelio Stra- 
vopodi, fa  Giorgio, prossima alia Casa 
Strusa, contrada Ascensione, vicino a San 
Liberale·»

B'.

1767 . 11  ’Ιουλίου ήμέρα Τετράδη εως 
όρες (1) 12  τζή νυκτός ή μ έ ρ α  πλατεία έγεινε 
ένας συσμός, ό όποιος λένε όπώς όεν έγ ι- 
νηκε μεγαλήτερος ποτέ, μόνον τούς παλεους 
καιρούς, άγκαλά καί ουλοι μας έλογιασαμε 
όπώς μέλει νά καταποντίσουμε, τόσον όπου 
έχάσαμε όλλοι μας τάς όψεις μας καί έγει- 
νήκαμε ωσάν αποθαμένοι άπό τόν φόβον

(1) Διατηροΰμεν τήν ορθογραφίαν τών 
χειρογράφων,

μας, καί δέν είχαμε πνοή νά μΛήσωμε, τόσον 
όποΰ άπό τόν φόβον μας, μπορώ νά είπώ 
όπώς άρόστησε όλλο τό νυσί καί άποθάνανε 
πολλαίς γυναίκες καί άνδρες καί έπλάκωσε 
έναν άνθρωπον είς τό Σκουλικάδο.... Αά- 
ζενης ή γενηά του, καί έπέσανε πολλά  
σπήτια είς αύτό τό χορίο, καί οΰλα τά σπί
τια τής χώρας τά έντεσφάρησε καί πολλά 
σπήτια έπέσανε, καί καμπαναρία πολλά έντε- 
σφαριστήκανε, όμως άπερνώντας ή άλ7\η ή
μέρα έμάθαμε όπως έχάλασε όλλη ή Κ,αι- 
©αλονηά καί έπέσανε όλα τά σπήτιχ τοΰ 
Αηζουριοΰάπό μιας, ξέχωρα είς τό Άργο- 
ς-όλι καί είς τά χωρία, καί έπλακωθήκανε ε
ως πενήντα νομάτοι καί έγεινε μεγάλη κα
ταδίκη δι’ αύτούς, έκεΐ ήτανε ό κλαυθμός 
καί όδυρμός τών όδόντων, έκεΐ έκλεον 
Βιά τάς εκκλησίας τους, έκεΐ έκλαιον διά 
τούς ανθρώπους τους, έκεΐ έκλαιον διά τά 
σπήτια τους, καί άπλώς είπεΐν έγειναν ώς 
έξω φρενών, μ’ όλλον τούτο οι συσμοι οεν 
έπαβαν όλότελα εις όλα τά νησία, άνθρω
πος δέν έκοιμώτουν μέσα είς τό σπίτι του, 
όλλοι έξω έκοιμόντανε, όμως εύθύς όποΰ έ- 
γεινε ό συσμός έβγάλαμε τόν άγιον Διονύ
σιον καί έκάμαμε προτζεσιόν είς όλλην 
τήν ‘/ώρα μέ τόν Πίσκοπο καί ό Πρωτοπαπας 
καί όλλοι οί παπάδες τής χώρας καί όλλη  
ή χώρα άκολούθαε. Ή τον τότες Επίσκοπος' 
Σωφρόνιος ό Κουτούβαλης και Πρωτοιςα- 
πάς ό Σουμάκης καί τήν άλλην ήμερα έ- 
κατεβάσαμε τήν Παναγία την Σκοπηοτησα 
καί τήν έπήγαμε είς τήν Επισκοπήν καί έ
βγάλαμε καί άλλας πολλάς εικόνας ήμέρα 
καί νύκτα καί έκάμαμε προσευχάς ^καί νη
στείας διά νά πάψη τόν θυμόν άφέντης ό 
Θεός’ έφέρανε καί τήν Παναγία τήν Α- 
ναφωνήτρα, καί τήν Παναγία την Κ,εριοτησα 
έφέρανε, όποϋ λένε όπώς δεν την έφερανε 
ποτέ μέσα είς τήν χώρα τήν Κερεότησα, καί 
τάς άφήκανε ήμέρας πολλάς μεσα τάς ει
κόνας.‘Όμως είς τάς 24 τοϋ παρόντος μηνός 
έγεινε άλλος ενας συσμός είς τό χάραμα ό 
όποιος ήτανε μεγαλήτερος παρά τόν πρώτο- 
νε άμά δέν έκράτησε πολύ ώρ<*> *αί έτοτες 
έλάβαμε μεγάλο φόβο, έριξε καί̂  τόν στα- 
βρό τοϋ άγίου Νικολάου τοϋ μόλου, έριξε 
καί τον σταβρό τοΰ άγιου Διονυσίου καί έ
πέσανε καί δέκα επτά άγγονάρια άντάμα μέ 
ιόν σταβρόν, έπέσανε τρία άγγονάρια μέσα είς
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τό άγιον βήμα καί άλλα δύο έπέσανε καί 
έσταθήκανε άπάνου είς τήν κάμερα τοϋ ‘Α γ ί
ου, και δεν έπέσανε κάτου είςτόν "Α.γΐον, Θαύ
μα τοΟ ‘Αγίου, και τά άλλα άγγονάρια έστα- 
θήκανε άπάνω άπό τό άγιον βήμα είς τό τα- 
μούζο, ·?ά όποια άγγονάρια λένε πώς νά έ- 
πεζάρανε δόδεκα χιλιάδες λίτρες πέζο πα
ραπάνω και όχι παρακάτω, και ό σταβρός 
τοϋ μόλου όποΰ έπεσε μέ τά άγγονάρια 
έχάλασε τό μπότζο τής ντουάνας, καί ένα 
παιδή όποΰ έκειμότουνα είς τό πεζούλι κάτω 
καί εύρεθήκανε τά άγγονάρια άποκάτου και 
τό πεδι άποπάνου και δέν έβλάπτη τίποτα, 
καί ό σταβρός όποΰ έπεσε ευρηκε τόν σκλα- 
βούνο όποΰ έκανε βάρδια κάτου καί δέν τόν 
έβάρεσε, άμή όσο όποΰ τοΰ έξεντέρησε τό 
σοβράκι, θαϋμα τοΰ άγίου Νικολάου* όμως οί 
συσμοί έκάνανε εως τοϋ Σταβροϋ καί ά- 
πόκει έπάψανε καί τάς 15  τοϋ όκτωμβρίου 
ήμέρα δεύτερα έπήγανε τήν Σκοπηότησα 
άπάνου καί κανένας δέν έδούλεψε έκείνην 
τήν ήμέραν, μόνον όλλοι- έπήγαν είς τό 
Σκοπό, καί πάλι περνώντας ό όκτώμβριος 
άρχινήσανε οί συσμοί καί έκάνανε σέμπρε 
χειμώνα καί καλοκέρι.

1785, 30 Γεν. ξημερόνοντας τών τριών ‘Ι
εραρχών ήμέρα πέμπτη έκαμε ένας συσμός 
τζή  δύο όρες τής νυκτός είς τήν παλαιάν 
Πάτραν καί έτησκαντηνάρισεν τά πάντα καίτό  
κάστρο και τζή δέκα όρες τής νυκτός τό 
χάραμα έκαμε άλλος ένας σεισμός, έγκρέμη- 
σε όλλαΐς ταίς έκκλησίες άπό τά θεμέλια, 
καί έγγρέμησε καί μέρος άπό τό κάστρο, κα
τά τό κάστρο τής πόρτας, καί άπό τήν χώ
ρα δέν έμεινε ένστρωτο καί έσκοτωθήκανε 
χριστιανοί άνδρες καί γυναίκες έως 38* εΐ- 
δέ άπό τούρκους καί όβρέους δέν ήξεύρομεν 
πόσοι.

Έκαμε καί έδώείς τήν Ζάκυνθον, μά όσκε ε
τζ ι τρομάζοντος, καί τής πόλεως ό σεισμός 
έκράτησε πολή ώρα είμή άς έχει δόξα ό άγιος 
θεός καί ή Παναγία μας ή Παρθένα καί ή 
προστασία τοΰ άγίου μας Διονυσίου καί Πάν
των τών ‘Αγίων όποΰ δέν έκαμε κακό είς 
τήν Ζάκυνθο.

1778. 9. Δεκεμ. 2 ώρας τής νυκτός συ
σμός μέγας όποΰ έλέγαμε πώς θά χαθοϋμε.

Μέρη τοϋ έγγραφου τούτου, μετβφραδμένα γ α λ 
λ ισ τ ί ,  ΰπάρχουοιν είς τή ν  άξιόλογον πραγμα
τε ία ν  περί τώ ν έ'ν Ζχκΰνθφ σεισμών εκδοθεΐ-

σαν υπό ’4 λ εξ ίο υ  Perrey, τ?ί βάσει τώ ν σ ιιμειώ - 
σεων τοΰ Δ . Βαρδιάνου κ α ί Β . Βαρβιάνου φέ-  
ρουσαν τ ίτλ ο ν  Memoirs sur les tremblenients 
de terre dans Γ ile de Zacte. Κ α λή ν  ε ισαγω γήν  
κα ί παρατήρησιν ό ίδ ιος γνω στός Perrey ί -  
γράψε κ α ί ούτως ή έν λόγω  π ρ α γμ α τε ία  εινε 
πολυτιμο τέρ α . Τοΰ π ολυτίμο υ το ύ το υ  χειρογράφου 
κάτοχος ητο  ό αοίδιμος ιατροφιλόσοφος Δ ημή- 
τριος Π ελεκάσης, κα ί νυν τό κατέχ ε ι ό αξιό τιμο ς  
κύτοϋ υιός Σπυρίδων, γνωστός ζωγράφος.

Γ .
1655 ’Απριλίου 23 τήν ήμέρα τοϋ ‘Αγιου 

Γεωργίου έρριξε 2να χαλάζι όποΰ έκατα- 
ρίμαξε όλα τά υποστατικά, καί έκείνην τήν 
χρονιά έγεινε πολλά όλίγη, τόσον σταφί
δα ώσάν καί κρασί, διατί όποιος εκανε έ
να βουτζί κρασί, έκαμε σταμνιά δεκαπέντε.

Δ'.

1655. —- Είς τόν αύτόν χρόνον έστάθη 
μία μεγάλη έλλειψ ις άπό ψωμί είς τήν 
Ζάκυνθον, καί ευρισκότουνα ό Γκενεράλ ό 
Μοροζίνης ε ίς τήν Ζάκυνθον,' καί τόση £λ- 
?νειψις ητον όποΰ Γκενεράλες έκραξε τούς αν
θρώπους είς τόν φόρον καί έκλειε τα ιςπόρ- 
ταις καί έβανε τούς γες-αδουρέους, καί είς 
πάσα πόρτα ένα γεσταδοΰρο καί δέκα σορ- 
τάδους, καί εύγαινε ένας ένας καί τοϋ έδει- 
νε ένα ψωμί, καί έγενότουνα μεγάλη σύγ- 
χυσις, καί έτσι έμίσευσε ό Ροΐδης μέ ένα 
καράβι μεγάλο καί έπήγε είς τήν ’Αλεξάν
δρειαν καί έπήγε καί ήλθε διά ήμέραις σα- 
ρανταπέντε, καί έφερε ςάρι καί έγεινε κο- 
μάτι άνάπαυσις καί έπειτα πάλι ήλθε με- 
γαλεΐτέρα έλλειψ ις, καί άπό τάς 25 Μαρτί
ου ήλθε τόση μεγάλη έλλειψ ις όποΰ έμοι« 
ράζανε τό ψωμί είς ταΐς Έκκλησίαις καί έ
πεφτε πάσα ένοΰ μισό ψομί, καί έκράτησε 
ή αύτή άκρίβεια έως τάς 23 ’Απριλίου, καί 
τήν αύτήν ήμέραν ήλθε ένα καράβι φορ- 
τομένο στάρι μέ δώδεκα χιλιάδες βατζέλια  
καί τό έβαλε ένα ήμίσυ ρυάλι, έπειτα ήλθε 
πάλι άλλο καί έγεινε μεγάλη φτίνια όποϋ 
έπήγε ένα σκοΰδο τό βατσέλι καί πέντε κου- 
άρτα.

Ε'.
16 5 8  Φεβρουάριου 17  ήμέρα Τετράδη έ

ως τρεις ώραις νά ξημερώση άριβάρησε ό 
Τουράμπεης μέ ένδεκα γαλιόταις καί έξεμ- 
παρκαρίστη εις τήν Αιθακιά καί τήν έπά- 
τησε καί έπήρε σκλάβους μικρά παιδια σα
ράντα πέντε καί γυναίκες τριανταμία καί 
άνδρες είκοσιπέντε.

ΣΤ'.
1571 Όκτωμβρίου 7 ήμέρα Κυριακή έως 

ώραις 4 τής ήμέρας έσυναπαντήχθη ή άρ- 
μάδα τοϋ βαρβαρωτάτου Τούρκου μέ τήν 
άρμάδα τής Γαληνοτάτης τών ’Ενετών είς 
τούς Κουρτζουλάρους καί έκαμαν φρικτώ· 
τατον πόλεμον τά αύτά δύω μέρη. Καί ητον 
τών Τουρκών Γαλιόταις καί κάτεργα όλα 
τά πλεούμενα 260, καί τά Βενέτικα 2 12  
μέ έξη γαλεάτζαις, καί ένίκησαν τά βενέ
τικα, καί είς τάς 8 ώραις τής αυτής -ημέ
ρας έπήρανε τήν άρμάδα τοϋ Τούρκου κά
τεργά καί γαλιόταις ώς άρμενα 208 καί 
τά επίλοιπα έφύγανε καί έπίγανε εις τόν 
Έπαχτο. Έ να κάτεργο τοϋ Ιίαπιτάν Πετρό- 
πουλου κορφιάτικο, ήτανε μέ τά δικά μας, 
καί ακολούθησε τά Τούρκικα στο/άζοντας 
πώς είναι Βενέτικα καί τό έπήραν στον ’Έ
παχτο.

Ζ ■16 8 4 —  ’Ιουλίου 10  ήμέρα Παρασκευή έ
πήγε ό Καπιτάν Γκενεράλες ό Μοροζίνης 
είς τήν ‘Αγίαν Μαΰραν μέ άρμάδα πολλην. 
’Ή τανε τής Μάλτας καί τοΰ Πάπα καίΤράν 
Δοϋκα, καί έβαλε χερικό νά τήν πολέμα άπό 
τάς 14  τοΰ παρόντος ήμέρα Τρίτη, καί 
τήν έπερίλαβε είς τάς 27 του παρόντος ή
μέρα δευτέρα, καί είς τάς 31 ήλθε ή νο- 
βιτά είς Ζάκυνθον, καί είς τάς 10  σεπτεμ- 
βρίου ήμέρα Τετράδη, έπήγε είς τήν Πρέ
βεζα καί τήν έπήρε στάς 19 τοϋ παρόντος 
ήμέρα παρασκευή.

γάλους καί τήν έπολέμα σαράντα τέσσεραις 
ήμέραις καί είς τάς 4 τοΰ αύτοΰ Αύγού- 
στου ήλθε ή νοβιτά είς τήν Ζάκυνθον πώς 
τήν έπήρε, μά είχε κάμπο ό Τούρκος έως δέ
κα χιλιάδες. Τρίτη ήμέρα έχάλασε τόν κάμ
πο καί τό σαββάτο έπήρε τό κάστρο.

Καί εις τάς 28 τοΰ Αύγούστου ήμέρα πα
ρασκευή έπήγε εις τήν Καλαμάτα καί είς 
τάς 4 Σεπτεμβρίου ήμέρα παρασκευή τήν 
έπήρε, μά έφυγαν όλοι οί Τοΰρκοι καί έ- 
χαλάσανε τήν Κ αλαμάτα όλην, καί έχαλά- 
σανε καί τα ϊς Γουμενίτζαις καί έπήρε καί 
τήν Ζαρνάτα μέ πάτα καί όλην την Μά
νη καί έτζι έγύρισε ή άρμάδα καί ήλθε είς 
τήν Ζάκυνθο είς τάς 8 ’Οκτωβρίου καί είς 
τάς 11 τοϋ αύτοϋ έπήγε είς Κορφούς.

(επ ετα ι συνέχεια).

ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Χαϊρε μυριόφωτη κα ί αγιασμένη  
Μέρα, πρωτόπλαστη ένός Θεοϋ,
Π’ όλη τή  δυναμι εδώ ενωμένη 
Στη γη  έκατέβασες τοΰ Οΰρανοϋ.

«ιΧριστός ’ΑνέστηΛ ψάλλουν τ ’ αστέρια 
Κ α ί γη καί "Αβυσσοι μ ’ αύτά μαζη,
Δίνουν οί "Αγγελοι ’ς έμα; τα  χέρια, * 
Κ αί τά  Οεΐα χείλη τους είς τό φ ιλ ί.

2 τόν κόσμο ό "Ηλιος τό φώς του χάμου 
’Απλώνει όλόφλογο κα ί ταπεινό,
Κ,αί κάνει ’Ανάστασι τό κλωνί τ ’ άμμου 
Με τό απάτητο  ψηλό βουνό.

Γλυκεία ανήκουστη μ ια  μελωδία  
’Α π’ τόν Παράδεισο έδώ άντιχέΐ 
Αένει τ ά  τέσσερα της γης στοιχεία,
Α γά π η  ατέλειωτη καί Θεϊκή.

Την γη  στολίζουνε μαργαριτάρια,
Νέα φυτρόνουνε χόρτα, κ ι’ άνθοί,
Μιλούν, αισθάνονται καί τά  λιθάρια,
Τό φώς είς τ ’ άψυχα δίνει ζωή.

Λροσάτη ή θάλασσα γαλανομάτα  
Λάμπει κυττάζοντας τόν ουρανό 
Κ αί 3ίς τά  στήθη τ η ;  κλεΐ τά  δροσάτα 
Τό γλυκογέλοιο του τό φωτεινό.

Π'.
16 8 5  Ιουνίου 11 ήμέρα πέμπτη έπέρασ- 

δ Γκενεράλες ό Μοροζίνης άπό τήν Ζάκυνθον 
μέ άρμάδα μεγάλη καί έπήγε είς τήν Κο
ρώνη. Στάς 15  τοΰ παρόντος ήμέρα δευτέρα 
έκαμε ντεσπάρκο, καί στάς 18  τοϋ παρόν
τος ήμέρα πέμπτη έβαλε χερικό καί τήν I 
έπολέμα καί τόν έπήρε στήν πρώτη τοΰ 
Αύγούστου ήμέρ» σαβάτο άλλους άπό σπα- 
Οιοϋ, καί άλλους σκλάβους μικρούς καί με



βωρει ό Διάβολος τήν εύμαρφία 
Ολης τής φύσεω; ‘π’ ανθοβολεί 

Κ αί μέσα του έξαφνη, κρυφή μαγεί*
Εί; τή  μ,ετάνοιωσι τόνε καλεί.

Γλυκό τό φίλημα δίνει τά  χείλη  
2 ’ αγάπη αιώνια τών χριστιανών,
’Αδέλφια γίνονται εχθροί καί φίλοι 
Λάμπουν τά  μνήματα καί τών νεκρών,

Ή  στάχτη ενώνεται κα ί αγκαλιάζει 
Σάρκα καί κόκκαλο καί ξαναζεί,
Κ ι’ ό κάθε άδικο; άναγκαλλιάζει 
Πώ; ή μετάνοιωσι κρίματα λεΐ.

Χριστέ ! τ ’ ακάνθινο σκληρό ς-εφάνι,
‘Η Δόςα σ τ ’ άλλαξε ’ςτήν κεφαλή  
Μ’ άχτίδε; “Ηλιου, καί γ ιά  λιβάνι 
Τ’ άνθη σου χύνουνε, μοσχοβολή.

Φωτίζει τ ’ 'Απειρο ή ’Αθανασία  
‘Η μαύρη Κόλασι; φεγγοβολεΐ 
Κ ’ ή σκόρπια Δάφνη τήν ’Εκκλησί* 
Μοσχοβολώντα; σ’ υμνολογεί.

Τό πρώτο άνδρόγενο συχωρεμένο 
’Α π ’ τό αμάρτημα γλυκογελά  
Κ αί λάμπει άθώρητο λευκοντυμένο 
Στόν όλοφώτιστο τό Γολγοθά.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟξ 

 —

ΑΝΔΡΟΜΆΧΗ

(διήγημα)

Μονάκοιβος κόρη π τω χ ώ ν γονέων ητο  ή  
’Ανδρομάχη.

Ε ίθισμένη Ικ τρυφερά; η λ ικ ία ς  είς πάσας τά ς  
θωπε.'α;, άς έπ ιδαψ ιλεύουσιν οί γονείς 3ΐρό; τά  
τέκνα , ηΰξανε μέν 3ίς τάν φόβον κ α ί τη ν  ά . 
γάπ ην τοΰ Θεοϋ κα ί τώ ν γονέων, δέν εδ ιδά-  
χθη ομως εις τη ν  ά π λό τη τα  κ α ί ολιγάρκει
αν. Υ περήφανος κ α ί γαΰρος έζει δ ιά  νά  ά -  
πολαύν). Νοΰς μετάρσιος κ α ί άεροβαίμων σ χ η -  
μ ατ ίζω ν  π α λ ά τ ια  κ α ί δόξας έπί θεμελίων σ α 
θρών. ’Α ποτέλεσμα  το ια ύ τη ς  κουφότητος η το  ί) 
άς"α ®'·α τη ς  καρδίας κα ί ή  έλλειψ ις παντός τρυ- 
φεροΰ ^καί εύγενοΰς α ισθήματος.

’Εκ τοΰ · άλλου εξ αυτής τΫ)ς μ ικράς ή λ ικ ία ς

έδείκνυεν ή ’Ανδρομάχη πνεΰμα όξύ κα ί λε
πτόν. Ε ιχε τό πρόσωπον στρογγύλον, τό μ έ-  
τω πον ευρύ, τήν  ρίνα σ ιμήν κ α ί κοοάλινα  τ ά  
χ ε ίλη , πώγωνα γω νιώ δη, ούτινος τά φίλτρον  
ίφα ίνετο  ώς επί μαρμάρου λελαξευμ έλον. Α ί 
παρεια ί τ η ;  ήσαν, οίοι άνθρακες άνημμένοι, εί
χε τ ά ;  χεϊοα ; μ ικοάς κα ί άβράς, τά άνάοτημ α  
άμαζόνειον κ α ί όσφύν δακτυλ ιδ ίου . Τά σύμπλεγμα  
τοΰτο  ιή ς  ώραιότητος συνεπλήρουν δύο κασια- 
νοί οφθαλμοί κ α ί πυκνή μ έλα ινα  κόμη. ‘Ως 
παρατηροϋμεν ή Μ άχη (ούτως επ ικαλε ίτο  χ α ϊ
δευτική) ήτο  π λάσμα  καθ' δλην τή ς  λέξεως τη ν  
ευρ ύτη τα 1 ευνόην δμως κ α θ ίσ τα τ α ι ϊνα  ή  ε
ξ α ίσ ια  α ΰ τή ς  ώ ραιότης ήτο οπλον λ ία ν  επ ικ ίν 
δυνον είς τά ς  χεΐρας τ η ς , δ ιά  τοΰ οποίου ήδύ-  
νατο  ν*  έπιφέρν) φοβεράν κα ί αληθή  μ ά χ η  ν,

. #
* #

^Ητο ή Μ άχη δ εκ απ ενταέτις  τη ν  ήλ ικ ία ν .  
δτε Κ υριακήν τ ιν α  μετέβα ινε είς τή ν  έκκλη- 
σίαν μ ετά  τή ς  μητρός τ η ς . Κ α θ ’ οδόν συνήν- 
τησε νέον τ ιν ά  άναβα ίνο ντα  ωραίου ΐππου έκ 
τώ ν πλουσιω τέοω ν οικογενειών τή ς  πόλεως. ‘Ο 
νέος ά μ α  είδε τη ν  έκ τακτην εκείνην καλλονήν  
εμεινεν, ώς εί άπωλιθωμένος· κατέτρω γε δ ιά  τώ ν  
οφθαλμών το εύλ ίγ ισ τον έκεΐνο σώ μα, δέν έ-  
χόρτα ινε άπό τοΰ νά  θεωρή κ α ί θαυμ άζη  το  
ουράνιον μάλλον $  έπ ίγειον εκείνον άγγελον. 
Ελεγέ τ ις  ποτέ δ τ ι μ ία  άπ λή  προσήλωσις τώ ν 

οφθαλμών έπ ί τ ίνος αντικειμένου δ ύνα τα ι νά 
γέννηση όλόκλνιρον α ίσθημά . Τό « ά ν  έγκε ιτα ι 
εις τά ς  πρώτ«ς εντυπώ σεις, ό σπόρος έρρίφθη 
πλέον, τά  φυτόν θ’ άποφέρη τους καρ
πούς το υ. Τά φυτόν δέ τά  φυέν είς τή ιι καρ- 
δίαν τοΰ νέου η το  δ έρως. ‘Η Μ άχη έννοή- 
σασα δ τ ι ό νέος έθαύμαζεν αΰτη ν  προσεπάθησε 
ν’ άκισθη  περισσότερον χωρίς δμως νά  κ α τα δ ε 
χθώ νά  στρέψη δπισθεν. ‘Η υπερηφάνεια έπηρεν 
α ΰτη ν  μέχρι τώ ν άστρων κα ί έννοοΰσα τά  α ί
τιον τοΰ θαυμ ασμοΰ τοΰ νέου, ένόμισεν ')) ά 
στατο ς δ τ ι πάς άνθρωπος ειχε καθήκοΛ νά  θα υ-  
μ άζη  τά  κ ά λλη  α υ τ ή ; .

Κ α τ ά  τά άπόγευμα μ έγας περίπατος έγένετο  
είς τ ά  προάστεια σής πόλεως, δπου συνείθιζε 
νά μ .εταβαίνη κα ί ή Μ άχη, μ ετά  τή ς  μητρός τ η ; .  
Έ ν ω είσήρχετο είς πυκνήν σκιάδα αειθαλώ ν  
δένδρων παρέτηρεν ο λ ίγα  β ή μ α τα  όπισθεν τόν 
αύτόν νεανίαν β αδ ίζο ντα  είς τή ν  α ΰτη ν  δ ιεύ- 
θυνσιν κα ί άσκαρδαμυτί. παρατηοοΰντα  α ΰ τή ν .
Η το ό αΰτός νέο ;, δστις  τά πρωι άπήντησεν  

α ΰτή ν  έφιππος. Ηγε όμω5 τό δέκατον έβδο
μον έτος τή ς  η λ ικ ία ς , εύγενης κ α ί περιπαθής  
τή ν  φυσιογνω μ ίαν, υψηλός κα ί μ ελάγχο ους.Ή το

Α.ράσεως α ιματώ δους κα ί ζω ηρά;, ευπρόσβλη
του ύπό τώ ν π αθώ ν. "Οταν ή Μ ίχ η  έστράφη  
κ α ί ειδεν αΰτόν έγένετο έτ ι μ άλλον πομπώ  
δης κα ί υπεροπτική. ‘Υ ψ α ύχ η ν, τό βλέμμα γ α ΰ -  
ρον κα ί τό  σώμα είς μυριους άκ ισμού; ΰπο- 
βάλλουσα προέβαινεν ώ ; ν ικητής σύρων δπισθεν 
τή ν  λείάν το υ. ιΟ δ υσ τυχ ή ; νέο; βλέπων τήν  
το ια ύ τη ν  ανα λγη σ ία ν  κ α ί άδιαφορίαν τ ή ;  κόρης 
προέβαΐνε κάτω  νεύων κα ί σκεπτικός, τρέμων, 
ώς κάλαμος ύπό άνεμου καμπτόμενος, τέλος δέ 
έξησθενισμένος κ α ί κεκμηκώ ; έκάί'ησε π*ρά τ ιν α  
ρύακα εν ώ τό ίδεώ δε; αύτοΰ άνελήφθη ύπό 
το ΰ ; πυκνού; τώ ν δένδρων κλάδου;.

Ή γ ά π α  κ α ί δέν άντηγαπά-ιο · ίδ&ύ τοΰ Κ α 
ρόλου τό π άθο ;. ‘Ο έρω; δέν εύρεν ηχώ  ε ί; 
τή ν  άχανή  εκείνης καρδίαν. Π ολλάκις δ δ ύσ τη 
νος νέος διήρχετο Ικ τή ς  ο ικίας τ ή ς  Μ άχ η ;, ό
π ω ; κατορθώση νά  ΐδη  αύτήν· μ ά τη ν . Μονη α ύ -  
τοΰ παρηγορία ήτο δ περ ίπατος κ α τά  τ ά ;  Κ υ-  
ρ ιακά ;, δτε έβλεπεν α ΰτήν μ ετά  τή ς  μτ,τράί 
τ η ; .  Π λήν ήλθε έποχη, καθ ’ ήν έπαυσαν κα ί αύ- 
το ί. ‘ Ο χειμ,ών έπήλθε βαρύς, α ί δ ιασκεδάζεις  
έκάλουν τόν Κάρολον είς τά ς  αίθούσας κ α ί τ ά  
θ-ατρα μ ετα ξύ  τώ ν φ ίλω ν, όπου τοσον ευθυμως 
ά λλο τε  διήρχετο τά ς  ώρας. Μ ατα ίω ς όμως* ή μ ό 
νη αύτοΰ διασκέδασις ή το  νά  δ ιέρχετα ι τή ς  ο ι
κ ίας ίκε ίνης, άπείρως δέ εύτυχή  έ&εώρει έχυτόν 
άν κα ί τρ ίχ α  τή ς  κ εφ α λή ; α υ τ ή ;  κατώρΟου ν 
άνακαλύψη . Π ο λλάκ ι; έπειράθη νά σ τε ίλη  πρός 
α ύτή ν  επ ιστολήν νά  τ?ί έκθεσνι τό  τ ί  συμ β α ί
νει έν έα υτώ . ’Ά λ λ ο τ ε  έσκέπτετο  αυτός νά  
παρουσιασθΤ) ένώπιόν τη ς , νά  λά β η  τά ς  δύο 
α ΰτή ς  χεΐρας, νά τά ς  άσπασθη μ υρ ιάκ ις. Πολλας 
φοράς , τ ή ;  ήμέρα; διήρχετο τή ν  όδον, ε ί; ην 
κατώ κει ή  Μ άχη. Είχε καταμ ετρήση  κ α ί το υ ; λ ί 
θου;, ο ΐτινες έπ ’ α ΰτή ς ?ισαν έστρωμένοι. Οί φ ί 
λο ι άπώλεσαν α ύτάν, οί άγυ ϊόπα ιδες βλεποντες  
το ύ ; α ιω νίου; π εο ιπ ά το υ ;, οΰ; ε ί; τή ν  όδόν έκείνην 
εκαμνε, εσκωπτον αύτόν. Τ ά π ά ντα  όμως ήσαν 
εω λα κα ί φροΰδα, ούδεμ,ίαν άλλο ίω σιν έφερον εις τή ν  
ά στα το ν  τή ς  Μ άχης ψυχήν. Π τω χή κ α ί υπε
ρήφανος, ώραία κ α ί ά στα το ς οΰσα π ο λ λα κ ι; δ ιε- 
νοήθη ό τι καλόν θά ητο  νά  εισηρχετο ό πλού
σιος εκείνος νέος είς τ η ν  οικ ίαν τ η ς , όπως δυνηθή  
νά έξέλθη έκ τή ς  άπορίας, είς ήν εΰρίσκετο κ α ί 
ούδέν πλέον' ούχί α ίσθημ α , α λ λά  συμφέρον κ α ι 
φ ιλ α υ τ ία  νισαν τ ά  ελα τή ρ ια  τω ν πράξεών τη ς .

Κ α τ ά  τά ς  ωραίας θερινά ς νύκτα ς, δτε ή φύσις 
■ήρεμοΰσε, ή  δέ σελήνή έσυρεν είς τόν χορόν τ ά  
πολυάριθμα άστρα δ Κάρολος μόνος μ ετέβ α ινε ύπά 
-την οικίαν εκείνη ; φέρων ύπο μ άλης τη ν  κ ιθ ά 
ρα, ή τ ις  ήτο  ή μόνη τοΰ πάθους το υ  παρηγορία" 
έμελώ δει δέ μεθ’ ΰφους θλιβεροΰ διάφορα α ΰτο -  
σχέδια  π ο ιή μ ατα . ‘Έ ν έκ το ύτω ν έπωνομασε 
π α ρ ά π ο ν ο  ν , ουτινος ιδού « ί  ττρώται οτροφαί·

Π α ρ ά π ο ν ο *

1 .
Χρυσή μου κόρη, διά τ ί  ή τόση 

σκληρά καρδ ία ;
Δεν άοκεΐ πλέον ή έμή τόση 

π ιστή  φ ιλ ία  ;

2 .
‘’ίδού ικέτης π ιστό; ν α ι δούλος 

ε ί; σέ προσπίπτω,
Τά δάκρυά μου έκ τών όμμάτων 

δέν άποκούπτω.

3.
Α υπήθητί με, τάν άξιοϋντα 

έσέ νά βλέπη  
Κ «ί αίωνίω; ύγρόν τό βλέμμα  

πρά; σέ νά στρέφη.

4 .
Γνωρίζω τδη , λαμπρόν μου ρόδον 

τάν λόγον· ίσως 
Ή  πρά; έμέ σου άδιαφορία.

5.
Κ αί εϊν’ άνάγκη νά αμφιβάλλω !

είν’ βλασφημία  
Τ<5 νά νομίζω δτι σύ, άγγελε,

κρύπτεις κακία I ,

6.
Ηλήν σύ, παρθένο; έκ τοϋ κάλυκος 

μόλις έλθοϋσα, 
φοβείσαι μήπως εί; τ ά ;  άκανθας 

πέση; άκοϋσα.

7.
Είναι τω  δντι πληρη; ό βίο;

τριβόλων μαύρων,
Ό που ό άθώος π ίπτει βαθέως 

μέ βήμα λαϋρον

8 .
Πλήν μή φοβείσαι, ό έμά; έρως 

δέν έχει χρείαν,
Ούτε άκάνθα;, ούτε κινδύνων,

Διά τοιούτων στίχων προσεπάθει νά  δικαιολογη 
τήν σκληρότητα τή ; Μ άχη; καί συνάμα νά  θερα- 
πεύνι τά ανίατον πάθο; τον.



* *
* *

‘Ο πατήρ τοΰ Καρόλου ήτο δικηγόρο;. Ex. πτ&)- 
χών γονέων γεννηθεί; κατώρθωσε τ/ί βοήθεια 
μηνια ία ; χορηγίας έκ τινο; κληροδοτήματος νά σπαυ-- 
δάση. ( Φύσει εύγλωττος κα ί πανοΰργος απέκτησε έκ- 
τεταμένην πελατείαν, μ ετά  παρέλευσιν δέ τινων έτών 
έγένετο κύριο; μεγάλη ; περιουσία; διά τή ; τοκογλυ
φ ία ; έπί μάλλον αύζηθεΐσαν. Συζευχθείς μίαν θυ
γατέρα έκ τινο; π τω χή ; οίκογενείας τ ή ;  πόλεως 
απέκτησε τόν Κάρολον, μονογενή υιόν. ‘Ως συμβαίνει 
εί; π ά ντα ; τού; νεοπλούτους, οίτινες έκ ταπεινού α
νέρχονται ε ί; υψηλήν κοινωνικήν θέσιν, έζήτει νά  
συζεύξη τόν υίόν του μέ πολύφερνον κόρην. Αΰτη ητο  
ή πέτρα τοΰ σκανδάλου κα ί τό ανυπέρβλητον έμ- 
πόδιον εί; τά  σχέδια τοΰ Καρόλου. Αύτό; έζη μεγα- 
λοπρεπώ; εί; διασκεδάσει;, ιππασία ;, ταξείδ ια  καί 
θέατρα αείποτε τυφλώ ; ύπείκων εί; τό θέλημα  
τοΰ πατρό;, εί; δν έχρεώστει πασαν την ευμάρειάν 
του. Ηδη, άφ’ ού πασα ή περιουσία άνήκεν απο
κλειστικά»; εί; τόν πατέρα, ούδέ κατά  φαντασίαν ή- 
δύνατο ό Κάρολο; νά τ φ  προτάνη συνοικέσιον μετά  
π τω χή ; νεάνιδο;, είμή, άν έπεθύμει νά ζήση κε- 
χωρισμένο; καί άσχετο; τοΰ πατρό;, δπερ τω  ήτο 
πάντη  αδύνατον καί έναντίον εί; τόν μέχρι τοΰδε 
βίον του. Πολλάκι; τά» έπήλθεν ή ιδέα νά εύρη τόν 
πατέρα τή ; κόρη; καί νά τω  όμολογήση τόν έ
ρωτά του- ισω; κατώρθου νά είσδύση εί; τόν οικόν 
τ η ;  προσωρινά»; ώς μνηστήρ, ολίγον δέ κ α τ ’ ολίγον Ι
σως -ίθελεν έπιτύχη τήν συναίνεσιν τοΰ πατρός. ’Ε- 
σκέφθη καλώς, άνεμέτρησε τήν πραξιν, μόνον δέ έμ - 
πόδων πάλιν έθεώρησε τόν πατέρα του. Τέλο; άπεφά  
σισε να δοκιμάστρ κα ί αύτό τό μέσον προσπαθών, ό
σον τό δυνατόν, ν ’ άποκρυπτί} έκ τοΰ πατρό; του 
τήν ύπάρχουσαν σχέσιν.

‘Ημέραν τινα , ήτο Κυριακή τή ; 7 η ; Σεπτεμβρίου 
τοΰ έτους 1 8 7 1 ,  6 Κάρολος περιεπάτει μόνος είς τήν 
πλατείαν τής πόλεως, δτε είδε πλησίον του διελ- 
θόντα τόν πατέρα τής Μάχης. ’Αμέσως διηυθύνθη 
πλησίον του καί είπε ποός 'αύτόν ·

—  Μέ δυγχωρεΐτε, αύρ^  νά  σας κάμω μίαν ομι
λ ίαν.

‘Ο πατήρ τής Μάχης έστη καί είδε αύτόν προ- 
σεκτικώς ώσεί βλέπων άνθρωπον, δν πρό πολλοΰ 
είχε ύπ ’ δψιν.

■—  Λέγε, πα ιδ ί μου, έλεύθερα, τω  είπε.
—  Πρό πολλοΰ καιροΰ άγαπώ τήν κόρην σου. 

Μή δυνάμενος πλέον νά ζώ άνευ αύτής άπεφάσισα 
τέλος νά όμολογήσω τό παν πρός υμάς. Λυπήθη,τε 
νέον πάσχοντα ΰπερβολικώς, έστέ δέ βέβαιος δτι θέ

λετε εύρη έν έμοί νέον χρηστόν καί τίμιον.
‘Ο Κάρολος είπε τα ΰ τα  μ ετά  πεποιθήσεω;. ‘Ο 

Γεώργιος— ούτως έκαλεϊτο ό πατήρ τής Μάχης—  
ητο άνθρωπος κοινός τόν νοΰν, περιπαθώς αγαπών τήν 
*όρην, ής έβλεπε τήν εύτυχίαν διά τοΰ συνοικε
σίου τούτου. ’Εθεώρησεν αύτό ώς δώρον ύπό τοϋ 
άγαθοΰ Θεοΰ σταλέν, τό όποιον δέν έπρεπεν έπ ί ού- 
δενί λόγ(ι) ν’ άπωθήση.

—  Τϊέ μου, άπήντησε σχεδόν δακρύων ό γέ
ρων, φαίνεται δτι ό Θεός σέ είχεν έπίτηδες φυ- 
λαγμένον διά τήν κόρην μου. Σέ γνωρίζω ώς νέον τ ί
μιον κα ί αγαθόν. Τό κ α τ ’ έμέ δέν δύναμαι νά έναν- 
τιωθώ είς τό θέλημα τοΰ Θεοΰ. Δύνασαι νά μέ ύ- 
νομάζνις άπό τώρα πατέρα σου.

—  Ή  ! σέ εύχαριστώ, πάτερ μου, τώ  άπήντησε 
σχεδόν δακρύων δ Κάρολος. Αύτή ή ήμέρα είναι ή 
μεγαλητέρα τής ζωής μου. ’Αφοΰ παρήλθεν ή πρώτη 
συγκίνησις συνεφώνησαν τήν έπομένην Π έμπτην  
περί τήν  1 2  ώραν νά όδηγήση ό κύρ Γεώργης τόν 
Κάρολον είς τόν οίκον τής Μάχης, περί. δέ τοϋ  
πατρός έλαβεν ό Κάρολος τήν φροντίδα νά μετα- 
πείσγι αύτόν προϊόντος τοΰ χρόνβυ.

Εύχαριστημένοι κα ί οί δύο άπεχωρίσθηβαν. ‘Ο 
μεν Κάρολος έξαλλος έκ τής επ ιτυχ ία ; τών πόθων 
του έμέτρα τά  δευτερόλεπτα, άτινα  τά» έφαίνοντο 
αίώνε; όλόκληροι, εως ού φθάση ή συμφωνηθεϊσα τής  
παρουσιάσεως ήμέρα. Ό  δέ κύρ Γεώργης εύχαρίτει 
ένδομύχως τόν Θεόν διά τήν καλήν τύχην τής κόρης 
του κα ί έσπευδε νά δώσγι τήν εΐδησιν είς τήν σύ
ζυγον κα ί τήν κόρην. “Αμα φθά ; εί; τήν οικίαν εύρε
αύτά ; εί; τόν οίκον συνομιλούσα;, στραφείς δέ
πρός τήν θυγατέρα είπε,

—  νΕλα, Μάχη, νά σόι ε’ίπω μίαν καλήν είδησιν. 
‘Ενας πλούσιος νέος ζητε ί νά σε ύπανδρευθή. Είναι νέ
ος λαμπρό; πιστεύω δέ δτι θά ήσαι πολύ εύτυχισμέ- 
νη. Τώρα συνεφωνήσαμεν τήν Πέμπτην νά  έλΟη έδώ.

—  Κ α ί ποιος είναι αύτός, ειπεν ή  νέα όλοπόρ- 
φυρη.

—  Είναι υιός τοΰ πλουσίου δικηγόρου, ό όποιος 
κατοικεί είς τήν πλατείαν πλησίον τής παλα ιας  
’Ακαδημείας.

—  Μακάρη νά έγένετο αύτό, Γεώργη μου, ειπεν ή 
σύζυγος ’Ιωάννα, άλλά  φοβούμαι μή ό πατέρας του δέν 
θέλει. "Εκαμνες καλά  μέ αύτόν νά ρμιλήσης,

•— Μή φοβείσαι, δ ι’ αύτό έλαβαν ό ίδιος τήν
«ρροντίόα νά πείση τόν πατέρα του.

Ή  ειδησι; αύτη  προύξένησεν «ύφρόσυνον έντύπω- 
σιν είς τήν μητέρα της Μάχης, ήτις εκλαιεν έκ χα- 
ρϊς. Μόνον ή Μάχη δέν έννόει ούδέν ές όσων δ ιέτρε- 
χον. Ούδεμίαν ιδέαν, ώς είπομεν άνωτέοω, είχε αύτη

τρυφερών αισθημάτων· τή  ίρεσε ή είσοδος αύτη τοΰ 
Καρόλου εί; τήν οικίαν τη ;,  δπω; ύψωθή, δπω; 7°- 
λΐϊΟή κατά  τόν συρμόν, δπω; χατοικήσν» μέγαρα 
καί έχει ύπηρέτας, ούδόλως δμως έννόει τήν παρα 
μικράν τρυφερότητα νά δείςη πρό; τόν μνηστήρά τη ;.

# #

’'Ητο ή 12η  ώρα τή ; Π έμπτη;, δτε άνήρχοντο τήν 
κλίμακα τή ; οικία; τή ; Μ άχη; ό κύρ Γεώργη; 
ακολουθούμενο; ύπό τοϋ Καρόλου. Είσήλθον ε ί; το  
δωμάτιον όπου εύρίσκετο ή Μάχη μ ετά  τή ; μ η -  
τρog, δπου ό πατήρ παρουσίασε εί; τήν Μάχην τόν 
Κάρολον λέγων

—— Κόρη μου, καλή μου Μάχη, ό νέο; αύτό; είναι 
6 μελλόνυμφό; σου, περί τοΰ οποίου σοί είπον τοσάκις. 
Αύτόν άπέστειλεν ό Θεός, αύτός άς ήναι ό εύλογημένος.

—- Πάτερ μου θέλω ύπακούση είς τά θέλημα 
σου, άπήντησε δειλώς ή Μάχη καί έλαβε τήν 
δεξιάν αύτοΰ, είς τόν μικρόν δάκτυλον τής όποίας 
έπέθηκεν ό Κάρολος πολύτιμον δακτύλιον λέγω ν  

—— Θά θεωρούμαι εύτυχής. άγαπητή  μου, άν δυ· 
νηθώ τούλάχιστον νά σέ καταστήσω τόσον εύτυχή, 
δσον είσαι ένάρετος καί ώραία.

Ούτοι ήσαν οί πρώτοι καί τελευταίοι συμπαθείς 
λόγοι, οΐτινες άντηλλάγησαν μεταςύ των.

*
*  *  ' ' Παρήλθον ικανοί μήνες άπό τής ήμερας έκεινης

αί δέ στενός ωρίαι τοΰ τάλα ινο ; Καρόλου έπολλα· 
πλασιάζοντο. Ούδ’ εν μειδίαμα έλαβέ ποτε παρα 
τ ή ;  μνηστή; του. ’Επλήρου αύτήν δωρων πολυτί
μων, μετώκησε τήν οικογένειαν εί; λαμπραν οικίαν, 
έπίπλωσεν αύτήν μεγαλόπρεπά»;. Οϋδεί; νέο; συρ
μό;, ούδέν νέον ειδο; πολυτελεία; είσήγετο, δπερ νά 
μή έφόρει πρώτη ή Μάχη. Παν δ,τι ώνειρεύετο είόεν 
έν πράγματι. Οί πλουσιώτεροι άδαμαντε;, τ α  πολυ- 
πτερα π ιλίδ ια , οί πολυτάλαντε; μανόύαι, τα  λαμπρό
τερα φορέματα, παν δ,τι ή κάλλαισθησία εχει ώραιο- 
τερον κόσμημα, τά  πάντα*"έστόλιζον αύτήν. Μετεχει- 
ρίζετο αύτόν, ώ ; βλέπομεν, ώ ; οργανον τών όρ^ςε- 
ών τ η ;  τυφλόν. ’Έδιδεν είς αύτόν παραγγελίας πολυ
δάπανους, εί; τάς όποίας ό δυστυχής ύπεβάλλετο  
ευχαρίστως έλπίζων δτι διά τούτων ίθ ελε  κάν κίνησή 
τήν* εύγνωμοσύνην τής διεστραμμένης αύτής φύσε- 
ως. Πλήν είς μάτην. Ούδέν αίσθημα αγάπης ά- 
πένειμεν είς τόν λατρευτήν της, ούδεμίαν ευγνω
μοσύνην είς τόν σωτήρά της.

Πολλάκις προσεπάθει ό δυστυχής διά μαλακών 
λόγων νά κινήση τόν έλεβν καί τήν συμπάθειαν αύ

τής λ έγ ω ν
—  Φ ιλτάτη, προσφιλής μου Μάχη, συ είσαι ή 

λατρεία μου, ή ύπαρςίς μ^υ, τό παν· ΐδου εί; τους 
πόδας καταθέτω  αύτήν τήν ζωήν μου ! διάταξον, 
είπέ καί άμέσως θά μεταβώ καί είς αύτο το 
πΰρ τόν έζώτερον.. .Κ αί ταΰτα  έπρόφερεν με σθένος
ψυχής καί καρδίας, κλαίων ώ; μικρόν παιδίον,
άσθμαίνων κα ί διακοπτόμενο; ύπό λιγμών άλη θή ; 
τοΰ έοωτο; μάρτυ; ! ’Εκείνη δέ άπλώ ; ά π η ν τ α .

— Μου άρκοΰν, φίλε μου, δσα έκαμε;· αύριον 
τ ί ;  οιδε τ ί  θά μου χρησιμεύση......

Κ α ί έλεγεν αύτά  μετά πικροϋ μειδ ιάματο; παίζου- 
σα εί; τού; δακτύλου;, χρυσήν άλισ ίδα, ήν μό- 
λ ι;  αύτήν τήν ήμέρα είχε λάβη δώρον παρ’ αύτοΰ.

‘Οποίον διηνεκέ; μαρτύριον έπασχεν ό μάρτυ;
έκεϊνο; !

‘Ημέραν τ ινά  ή Μάχη ήτο άδιαθετο; κα ι ήδυ- 
νάτει νά δεχθή τόν μνηστήρα ζ τ η ;, άν καί έπι- 
μόνω; έζήτει νά τήν ϊδη. ‘Ο πατήρ τω  ειπεν 
δτι λιγοΰοα καί πονοκέφαλο; κατέχουσιν αύτήν.Τήν 
έπομένην μ ετά  έπίμονον άπα ιτησ ιν είσήλθεν εί; 
τό δωμάτιον τοΰ κοιτώνο;. "Αμα είσήλθεν έ^εβα- 
λε  φωνήν έκπλήξεω;. Ειδεν αύτήν ώ; σκελετόν. Οϊ 
όφθ,αλμοί τη ; είχον περιζ αύλαχωθϊί, α ί παρειαι 
της είσήλθον σχηματίσασαι δύο ό πά;. Το παν έν 
αύτή είχε μετζβλτ.θη.Έ ζήτησεν έπιμόνω; τόν ιατρόν, 
έκείνη δμως άντέστη πεισμόνω; είποΰσα δτι είνε 
έτοιμη νά έγερθή, διότι δέν ήσθάνετο τίποτε.

Μετά δυσκολίας κατώρθωσε τέλο; ν ’ άπέλθη έκ 
τοϋ κοιτώνο; έκείνου άποκομίζων τρομεράν .ιδ έα ν .  
Ψυ/οό; ί5ρώ;, ώ ; κόμβοι κατέβαινον έκ τοΰ μετώ
που, άποτρόπαιο; ,ίδεα έπήλθεν εί; τόν νοΰν το υ... 
ένίμισεν δτι ε!δε τήν Μ ά χ η ν . ...έγκυον....—Δύναται 
άρά γε νά  συμβτΐ τοΰτο  ̂ Ουδεποτε ! ουδέποτε! 
άλλά  πάλιν ή ώχρότη; έκείνη, ή πελιδνόττι» 
τοΰ προσώπου...Φρικτόν πραγμα !..JVal ήτο έγκυο;, 
ή άθλία ! ! ! ’Εμίσει τόν Κάρολον, καί ήγάπησε 
πτωχόν κηπουρόν ! Κ α τά  τ ά ;  Κυριακά;, δτε ητο 
έλευθέρα νά έξέρχηται εί; περίπατον μ ετά  τή ; μη- 
τρό; τη ;,  έσύχναζεν εί; φιλικόν τ ινα  κήπον, έκεΐ 
δέ συνεδ.εσεν αθεμίτου; σχέσει; μ ετά  νέου τινό; κη- 
πουιοΰ, άθλιου τό έξωτερικόν καί αίσχροβίου. Κ αί 
τδη ήτο έγκυο;. Οί γονής ήγνόουν τ ά  πάντα , 
ένόαιζον αύττν ^ακοδιάθετον. Μόνον ό δύστηνο; 
Κάρολο; κάτι τ ι προησΟάνθη, μή δυνάμενο; δμως 
έπ ’ ούδενί λόγφ νά τό βεβαιώσει.

*
* »

Ζοφερά καί σκοτεινή άνέτειλεν ή έπομένη ήμέ-



ΚΤΊΈΛΗ

ρα, δτε πρωί, η το ή έβδόμη της πρωία;, 6 πα
τήρ τ?,; Μάχη{ εκρουε τ*ν θύραν τ ? ;  οικία; τοΰ 
Καρόλου. ’Εζήτησεν αμέσως τον πατέρα του Κ α
ρόλου, εν ω αύτά; άκόμη έκοιμάτο. ‘Η οψι; τοΰ 
δυστυχοΰς πατρό; ητο έξημμένη, ή κόμη του όρ
θια, τά  γόνατά του έκλονίζοντο. Είσελθών ενώ
πιον τοΰ πατρο; τοΰ Καρόλου έρρίφθη δρομαίως εί;
τού; πόδας του κράζων;

— "Ελεος, ζητώ , κύριε· είμαι δυστυχή; πατήρ,
τοϋ όποίόυ την κόρην άπεπλάνησεν ό άθλιο; υιό; 
σου. Πρό; Θεοΰ, έλεος διά την κόρην μου....

Κ α ι ό τά λ α ; έκ<ίπτ?το τείλλων τ ά ;  Τρίχα; τ η ;  
κεφαλή; του.

— Τί λέγει;, άνθρωπε, δέν εννοώ τίποτε ‘Ο
υιό; μου.,.άπατεών..,αδύνατον ί

— ·ν£χει; δίκαιον, κύριε, ν ’ αμφιβάλλεις, πταίο* 
μεν ήμεΧς,' οί όποιοι έδώκαμεν πίστιν εί; αυτόν.
Αυτό; ήτίμασε· καί ήμαύρωσε τόν οϊκόν σου καί 
την θυγατέρα μου.

— Τί λέγει; ; τ ί  λέγε ι; ; είσαι τρελλό;· τ ί ζη 
τε ί; άπ ’ έμέ, τρχιζε νά κράζη ό δικηγόρο; γεγωνυΐα  
τη  φωνη.

‘Ο ζωηρό; ουτο; διάλογο; ερθασε μέχρι τών 
ώτων τη ; μητρό; καί τοΰ Καρόλου, δστι; λιπό- 
θυμο; παρουσιάσθη εί; το δωμάτιόν.

— ’ΐδού το ;, ςώτρ; είναι ό άπατεών,αύτό; ! ίρ- 
χισε νά κράζη ώ; μαινόμενο; ό κύρ Γεώργη;, 
όστις διηγήθη εϊ; τού; γονέϊ; τοΰ Καρόλου τά  δια- 
τρέςαντα. Μετά το πέρα; τη ; διηγήσεω; οί α
τυχείς γονείς περίλυποι προσέβλεψαν τόν μονογενή 
υιόν των. Περιέμενον ν ’άκούσωσι την άπολογίαν του.

— Γονεΐ; μου, είπεν ό Κάρολο;, εύσπλαγχνίτ 
σθητε, άτυχη υιόν άμαρτήσαντα, μόνο; παραδίδο- 
μ αι εί; ύμας. ’ ΐδού έγώ είμαι ό π τα ίσ τη ;.

= Έ ντρομοι οί γονείς τκουσαν την έπίσημον 
ταύτην διαβεβαίωσιν. Ή μήτηρ τοΰ Καρόλου έπε
σε κατά  γη ; λιπόθυμος· ό δέ πατήρ ατάραχο; 
είπε:

— Συγγνώμην, άτυχη πάτξρ, σοί ζητώ  συγγνώμης, 
’ ΐδού καί οί δύο εΰρέθημεν άτυχεΐς. Είχομεν ό 
καθ’ είς μονογενές τέκνον, τά  όποϊα ωφειλον να
μάς άτιμάσωσι. ”Ας ύπομένωμεν άγογγύστω; τό
πεπρωμένον. "Εσω ήσυχος· έγώ αύτό; θά παραδώσω 
τον άθλιον αύτόν είς τάς χεΐρας της δικαιοσύνη; 
καί θέλω υπεράσπιση την άπωλεσθεΐσα τιμήν σου. 

Πρό; δέ τάν υιόν του είπε· '

—-  Κακούργε ! εσω κατηραμένο; !

*
* *

Ή  43η ’Οκτωβίίου τοΰ έτου; 487 3  ώρίσθη 
ήμέρα πρό; έκδίκασιν τη ; ύποθέσεως. fO λαό; τη ;  
πόλεως συνέρρευσε εί; τήν αίθουσαν τοΰ δικαστηρίου, 
δπω; παραστη μάρτυ; εί; αΰτην. ‘Ο Κάρολο; είχε 
φήμην έν τη πόλει τιμίου καί συνετοΰ νέου πάντε; 
δέ ήπόρησαν διά τό έγκλημα, τό όποιον εί; αύ
τόν άπεδίδετο.

Κ ατά  τήν ύπόσχεσίν του ό πατήρ τοϋ Καρόλου 
ύπερήσπισε τήν κατηγορίαν, ώ ; δημόσιο; κατήγορο;, 
ζητήσα; τήν καταδίκην πρό; παραδειγματισμόν. Τό 
δικαστήριον κατεδίκασε τόν Κάρολον εί; δετή είρκτήν 
<ίέπΙ βιασμώ άνευ τη ; συγκαταθέσεω; τή ; νέα;.5>

*
¥ *

Τέσσαρα; μόνον μήνας έπέζησεν ό Κάρολος τή ; 
καταδίκη ;. ‘Η υγρασία τη ; είρκτη;, ή πολυχρόνιο; 
άγων ία κα ί ή άτιμ ία  ή έπ ’ αύτοΰ ποοστεθεΐσα κατέ
φαγε τού; πνεύμονα; αύτοΰ καί άπέθανε μόνος έν 
τη  είρκτη, άθώο; ώ; άγγελο;, καί άμωμο;, ώ; 
παιδίον, μαρτύριαν νποστά;, ϊνα τήν Μάχην του άθω— 
ώ σ,.

f  * #

Τήν άληθη ταύτην ιστορίαν διηγήθη εί; ήμα ; 
αύτή ή ’Ανδρομάχη, ην πρό τινο; εϊδομεν κεκλεισμέ- 
νην έν τώ  φρενοκομείω.

’Εν Κερκύρα τη 24 Νοεμβρίου 4 8 8 6

ΦΑΙΑ*

■ e o o o ^ o o o o —  —

ΣΚ.ΕΨΙΣ

"Οπω; δέν δύνασαι νά -μεμφθη; καί μισήσγι; τήν 
ιδίαν μητέρα δτι σέ τά χ α  ήδονης t ένεκεν συνέλαβε 
καί παρήγαγεν, ά λ λ ’ έμβλέπων εί; τήν ζώσαν στοργήν 
της καί τό ζϊίν δτι παρ’ αύτης έλαβε; άναλογιζόμε- 
νος, τ:μ^ ; καί άγαπας αύτήν, ουτω καί τη  θρησκεία 
όφείλομεν τήν ΰπερτάτην πίστιν καί άγάπην δτι πα- 
ρηγορεϊ καί σώζει, καί τοι μυρίαι; πλάνα ι; καί ψεύ- 
δεσι κραταιωθεΐσα καί μείνασα. ‘Ο Θεό; είδε δτι δέν 
ήρκει διά τόν άνθρωπον μ ία  μττηρ καί ^έδωκε τήν 
θρησκείαν— μητέρα ψυχής.

Σ. Βασιλειάδης



Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΤΚΑΙΡΙΑ

ΤΟΪ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΘΗΣΟΜΕΝΟΥ

K I S  ΤΟΝ Φ ΩΣΚΟΛΟΝ Μ Ν Η Μ Ε ΙΟ Τ-

Εκλαψα ή δόλι’ άπό χαρά, σάν έμ α θ ’, αδελφή μου, 
Πώς γ ιά  τον ένδοξό μας γυιό μνημείο ζήτας νά ς·ήσ/);* 
Κ αί λες καί πάλι άνάδευσε ’ςτά  σπλάχνα το παιδ ί μου, 
Που τό λατρεύει ή ’Ανατολή, ποϋ τό  δοςάζ’ή Δύσι;.

Μόνο έναν πόθο αισθάνομαι* ζητώ  άπό σέ μιά χάρί,
Κς έσύ μή μου την άρνηθ7,ς· ο/ι, γλυκερά μου φίλη· 
’'Ω, σ’ έςορκίζω ’ς τό γλυκό τοΰ τέκνου μ α ; δοξάρι!— - 
"Ο,τι ζητώ  θά στώλεγαν κα ί τά  ’δικά του χείλη.

Κ α ί τώρ’,άοιμέ, ή κακότυχη, ή μάνα ή πικραμμένη, 
Μόνο κρατώ άφ ’ τό τέκνο μου την ορφανή κούνιά του! 
Δέ σέ ζηλεύω, φίλη μου, έγώ ή δυστυχισμένη,
'Αν κλί,ς μέο’ ’ςτην αγκάλη σου τά  άγ ια  κόκκαλά του.

'Ηθελα ’κείνο τ ’ άγαλμα , ποΰ σήμερο έσύ θέλει;
Νά ύψώσνι; εί; τό μνήμα του τό πολυαγαπημένο, 
’Απ’ τό ’πιτήδειο χέρι σου, τό θείο ζωντανεμμένο, 
Νά λαςευΟη ’σέ μάρμαρο τη ; Πάρου, τ ί ;  Πεντέλη;·

Νά γένω κ ι’ άλλη μ ία  φορά τοϋ τέκνου μου μητέρα, 
Ποΰ ’βύζαξε τό γ ά λα  μου, τό γ ά λα  σου, ’Ιταλία*
Νά ματαβγνί ά π ’τά  σπλάχνα μου,ώ;’βγήκε μίαν ήμέρα, 
Κ α ί νά  ένωθοΰμε πάλε ή δυό ’σέ νέα δημιουργία.

’Εν Ζακυνθφ, ’Ιανουάριο; 18 8 7 .

Τό ανωτέρω άριστον ποιημάτων, τοΰ γνωστού ποιη- 
τοΰ Ζακύνθου, πολυτίμου συνεργάτου κ. ’Ανδρέα Μαρ- 
τζώκη, κρίνομεν καλόν νά άναδημοσιεύσωμεν, μ ετ’ α
νεκδότου έπιτυχοΰ; μεταφράσεως, έν άνθηρα ιταλική  
γλώσση, * ποιηθείση; ύπό φίλου συνεργάτου. Εϊ; 
του; άναγνώ στα; τη ; Κ υ ψ έ λ η ς  είναι γνωστόν 
δτι ό Ποιητή; Μαρτζώκη;, πολύ είργάσθη όπο»; ό Δή
μο; ημών άγοράσν) τήν οικίαν έν ή ό Φώσκολο; έ- 
γεννήθη.

Τό ποιημάτιον έποίησεν, r  μ ίλλο ν  αύτοσχεδία- 
σεν, ό ποιητή; άμα ήλθεν ένταΰθα ή ειδησι;, ότι ή α 
δελφή ’Ιταλία , συλλαβοϋσα τήν ίεράν ιδέαν ν ’ άναγείρη 
κατάλληλον μνημεΐον έν τ<3 έν Φλωρεντία Πανθέω 
εί; τόν αθάνατον ήμών Συμπολίτην, ένόμισε καλόν 
και ένταΰθα νά σχηματίση έπιτροπήν ύπό τών 
συνεργατών τή ; Κ υ ψ έ λ η ; ,  κκ. Διον. Σωμερίτη,

ΑΝΔΡ. ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ.

Άνδρ. Μαρτζώκη, Σ. Δε Βιάζη κα ί υπό τοΰ προξένου 
τη ; ’Ιταλ ία ; κ. Κ . Μεσσαλα. Δι’ έλπίδο; δέ εχο- 
μεν δτι ού μόνον οί Ζακύνθιοι, άλλά  π άντε; οί '’Ελ
λη νε; θέλουσιν ευχαριστώ; δώσει τόν οβολόν των, 
διά πραξιν τοσοΰτον έντιμον άμα δέ καί φ ιλόπα- 
τριν. ‘Ο Φώσκολο; είνε ‘Έ λλην. Τοΰτο απέ
δειξε δ ι’ έπισήμων άνεκδότων έγγράφων ό τακτικό ; 
ήμών συνεργάτη;, ιστοριοδίφη; κ. Δε Β ιάζη; διά  
έπιστολιμαία; επιστολή; ίταλ ιστ ί γεγραμμένης, 
πρό; τόν ααθ. Β. Μίτροβιτζ, η τ ι;  πολλάκι; έν ’ Ι
τα λ ία  άνεδημοσιεύθη.

Τοΰ πεφιλημένου ποιητοΰ Μαρτζώκη τήν ιδέαν 
έπιτυχεστάτην εύρόντε;, εύελπιστοΰμεν νά μή μείν/) 
άπλοΰν ποίημα, άλλά  νά πραγματοποιηθεί. ‘Η 2 . Κυ- 
βέρνησι;, νομίζομεν, δτι θά φιλοτιμηθϊ) νά προσφέρη 
δωρεάν τό μάρμαρον. ’ ΐδού ή έπ ιτυχή; μετάφρασι;.

LA GRECjA ALL’ (T&LI&
IN OCCASIONE

DELLA PROGETTATA EREZIONE DA QUEST’ ULTIMA

0 ’ UN 1 0 1 U I E 1 T 0  AO UGO FOSCOLO-
( P o e s i a  d i  A ndrea M arzocchi)

P ia n s i  di gioia al nunzio 
Del tuo gentil desio, 
D’orger divoto Tin. tumulo 
A l tuo figliuolo e mio, 

E in  sen. di nuovo moversi 
Credei sentir repento 
Chi d’Oriente b g loria  
E vanto dOccidente. 

Ed or dolente vittim a  
D’iniqua θ ria  fortuna, 
Sola del figlio restami 
La vuota, informe cuna ! 

Io non t i  porto invidia, 
Se nel tuo sen riposa 

Di Lui, clie ognor desidero, 
La salma gloriosa. 

Solo, ten prego, accordami, 
Dolce sorella mia, 
Cio che da te quest’anima 
Con tanto ardor desia.

Zante, Gennaio 1887.

Non mi negar quest’unico 

Voto d’un core oppresso: 
Quel che t i  chieggo supplice, 
Tel chiederebbe Ei stesso. 

Vorrei che quell’immagine, 
Opra del tuo scalpello, 
Ch’ora desii d ’erigere  
S u l suo pietoso avello, 

Dal tuo possente spirito 
Suffusa ed avvivata, 
Fosse di marmo ellenico 

Scolpita ed umanata·, 

Ch’io del fig liuol magnanimo 

Un’altra vo lta  ancora 
Madre m i possa rendere, 
Come lo fu i quell’ora, 

Che usci dalle mie viscera 
Per farmi ognor piu bella, 
E ch’Ei di nuovo stringaci 
A  creazion novella.

Traiuzione dal greco.
*  ■

*  *



ΟΘΕΛΑΟ^
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ύπό

C a m i l l e  B b l l a i g u e

Μετάφρ. έκ τοϋ Γαλλικού 

ύ π ό  

Φ. ΚΑΡΡΕΡ

Θέατραν τής Σκάλας τώ ν Μ εδιολάνων Otello, λυ- 
ptxbv δρααα εις 4 πράξεις δραματοποίησις A r r ig o  
Boito, μουσική ’Ιωσήφ Βερξη.

Η τ ΧΟΜΕΘΑ έν τώ  ίδίω τούτω περιοδικώ, προ ο
λίγων έτι έβόομχδ&^ν, δπως εκ τινο; τοΰ δρίζοντος 
σημείου μεγα τ ι  πνεύματος ρεΰμα άναφανή· καί 
τοΰτο έγένετο ήδη. Άνεφύη έπί τής γη ; της ’Ιτα 
λίας, έπι των εύγλωττων έτι χειλέων τη ; γη- 
ραιας ταυτης μητρο; τ η ;  αρμονίας. Προ πολλών 
ετών, ή μουσική έφαινετο άγνωμων προς την πρώ- 
την αυτής πατρίδα, διότι αύτη δέν σχε
δόν πλέον η την τραχείαν γερμανικήν λ α λ ιά ν  μετά  
την Α  ϊ  d  a  καί τήν Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν  διά  
τόν Μαντζώνην, τό λατινικόν πνεϋμα έσίγα. Έλυ- 
σεν ήδη τήν σιωπήν κα ί δ ιά  φωνής τοσοΰτον 
ήχηρας, δια τοιουΐων φθόγγων, ώστε έπαγίωσεν  
ίσως προς στιγμήν τό προσδοκώμενον ιδανικόν, 
τουλάχιστον τό παροδικόν εκείνο τό διαρκοΰν έπ ί 
τινας ανθρωπίνους γενεάς καί δπερ μας' χορηγεί 
έ'τη τ ινά  ευτυχίας.

Μ-τα δυο άκροασεις καί πολυαρίθμους αναγνώ
σεις, δ O te llo  φαίνεται ήμϊν, τό αριστούργημα 
.οΰ Verdi και έν έκ τών αριστουργημάτων τής 
έποχης μας, Εζητείτο ό νέος τύπος τοϋ λυρικοϋ 
δράματος· ιδού α υ τ ό ; ! Ιδού ή μεταρρύθμησις τοϋ 
μελοδράματος άπερίττως πραγματοποιη θείσα, άνευ 
πατάγου καί άγυρτικής έπιδείξεως* ιδού α ί άνοι- 
γόμεναι οδοί είς τήν νέαν μουσικήν ύπό τοϋ γε- 
ροντοτέρου τών μουσουργών. Ή  τέχνη διά τοϋ 
O t e l l o  ποιεί §ν βήμα έπί τά  πρόσω. Τί 
ζητε ί ή ή-Λτέρα εποχή παρά τοϋ μουσικού δρά
ματος ; Τήν αύξουσαν φροντίδα ύπέρ τής ουσι- 
κοτητος, τήν αύξουσαν συμφωνίαν καί συνάφειαν 
μεταξύ τοΰ Λόγου κα ί τής μουσικής, τήν μελέτην

τής ψυχής κα ί τήν έκδήλωσιν τών παθών, ττ/  
έγκαταλειψιν τών καθιερωθέντων παλαιών καί ά 
ποκλειστικών μουσικών τύπων, εύγλωττον δρχής·ραν 
καί άρμονίας κινούσας τό ένδιαφέρον. Τάς εύ/άς 
ταύτας ό W agner μεθ’ δλης τής μεγαλοφυΐας 
του τάς έννόησε χωρίς δμως νά τάς θεραπεύσ/ι. *Η 
μάλλον καθ ύπερβασιν αύ·.άς έξεπλήρωσεν. Εξώ- 
θησεν εις τα  έσχατα δόγματα καταστραφέντα
ένεκα τής καταχρηστικής αυτών εφαρμογής· ύπό τό 
πρόσχημα τοΰ να μας ένισχύσ/) παρ’ ολίγον νά μ.άς
έζοντώσ») έκ πολυφαγίας. ‘Ο 'Verdi ήκολούθησεν 
άλλον τρόπον, έποιησατο ^ρήσιν πλείονος μέτρου
καί φειδοΰς. Ευπειθώς άκροασάμενος τών μυστικών 
έκείνων φωνών τών έξαιτουμένων παρά της τέ χ 
νης νεον τ ι  κα ί βελτιον, καί τό τ ί τοΰτο, ούτος 
μας τό παρέσχεν ήδη.

Εκ τοϋ Verdi, τοΰ έκτάκτου τούτου άνδράς, 
τοϋ έπι δλα πεντήκοντα έτη, κα τά  τήν γραφικήν 
εκφρασιν τοΰ κ. Boito, μή ποιουμένου άλλο ή ά- 
νοψουμενου ύπο τών ιδίων αύτοΰ θριάμβων, έδικαι- 
ω μ εία  να προσδοκώμεν μιαν έτι ποόοδον, άλλά  
τοιαύτην ουδεποτε πβσώς. fO Θεός τάσσει συχνό
τα τ α  τήν άκμήν τής μεγαλοφυΐας ώσπερ καί τ/ίς ΰ - 
παρζεαις, έαν ούχι εϊς τάς άπαρχάς είς το μέσον 
τούλάχιστον της ανθρώπινης όδοΰ. Ή  A' i d  a, τό  
R e  q U  i θ  m , ήδύναντο νά ωσιν οί τελευταίοι 
σταθμοί ένδόςου σταδιοδρομίας, To R e q u i e m  
προ πάντων ήδύνατο νά  ύποδείξη τόν Verdi, ώς 
πριν ειχεν ύποδείξει τόν Mozart είς τόν ά γγε
λον της αιωνίου άναπαύσεως. ’Εκτός τούτου έν η
λ ικ ία  έβδομηκοντα τριών ετών, επιτρέπεται ε ίςτι- 
να να σιωπησιρ, μή άκροώμενος πλέον ή τ7,ς ιδ ί
ας αύτοΰ ψυχής. Ό  Verdi δέν τό ήθέλησεν. Ή- 
θέλησε ν άκουσνι διά τελευταίαν φοράν τάς δυ
στυχείς άνθρωπινους ψυχάς. Κ α ί όποιας ψυ^άς ές- 
ελεξεν. Εκείνος δστις δέν έθέρμανε ποτέ διά τής  
έν αύτφ  σκηνούσης φλογός ή ασήμαντα θέματα  
η μετρ ιω τατα ύποκείμενα, κατεμετρήθη νΰν έν τή  
τελευταία  αύτοΰ μάχτι, πρός τον μάλλον έπίφοβον
τών αντιπάλων. Έν τή  έσχατη ταύτη  πάλη ούδείς 
προεκυψε νικητής ή ήττημένος, καί έκ τοϋ βάθους
τοϋ τάφου του ό άγγλος ποιητής δύναται ν ’ α να 
φώνηση είς τόν ίταλόν μουσουργόν· W e l l  r o 
a r e d ,  o l d  l i o n !  Καλώς έβρυχήθης γηραιέ 
λέων!

Δεν πιστεύω ή ιστορία τής νεωτέρας μουσικής 
να παρέχω στάδιον δυνάμενον νά συγκριθή πρός τό 
τοϋ Verdi· έτέραν όμοίαν πρόοδον μεθ’ όμοία; 
ταύτότητο ; χαρακτήρος καί φύσεως. Σθένος δρα
ματικόν εις S ίσως ούδείς προσέγγισε· τήν άκ<;
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Οίκτον έκείνην τής ψυχής άλωσιν, ητις άπαθανα· 
τ ίζε ι σελίδας τινάς τοΰ R i g o l e t t o ,  τοϋ 
T r o v a t o r e ,  τής Τ r  a  ν  i  a t  a,· τήν
δύναμιν καί τήν σαφήνειαν της μελωδίας, το 
αύθόραητον καί τά άνεπίπλαστον τοΰ διαλογισμού, 
ό Verdi διε-.ήρησε π άντα  τα ΰτα  έπί πεντήκον- 
τ α  έτη. Κ αί ώς δλα τα ΰτα  νά μή τά έπήρ- 
κουν, κατά  τα  τελευταία  τα ΰτα  εΐκοσιν ετη, με
τά  θαυμασίας ειλικρίνειας, μετά καταπληκτικής άν- 
τιλήψεως τών νέων τάσεων, χωρίς ν ’ άπαρνηθή 
αύτάς έαυτάν, χωρίς νά καταστή δ μαθητής η 
ό δοϋλος ούδενάς, ό διδάσκαλος μετηρσιώθη είς 
σφαίραν συλλήψεως καί δημιουργίας έτι ύψηλωτέ- 
ραν. ‘ ϊπεχώρησεν άπλώς, άνευ πατάγου, εις τήν 
πρόοδον, ήτις ϊνα  πραγματοποιηθή, πρά πάντων 
έν τή  τέ/νη, δέν απα ιτε ί ούτε βιαιότητας,ουτε 
εοείπια. Δεν άνέτρεψε τούς Θεούς ους είχε λα- 
τρεύσει· δέν άνήψεν ή καί έτέραν λαμπ άδα  ένώ- 
πιον τοΰ βωμοΰ αύτών. Ά π ά  τοΰ R i g o l e t t ·  
είς τάν D Ο n  C  a  Γ 1 Ο S, ή πρόοδος υπήρξε 
μεγάλη· μεγαλρτέρα άπά τάν D o n  C a r l o  S, 
είς τήν A l d a ,  μεγίστη τέλος άπά τή ; Alda 
είς τόν O te llo . ‘β  V e r d i  τοϋ O t e l l o  δύνα· 
τα ι νά  ίινα ι ό αληθής διδασκαλος τοΰ μέλλον
τος. Ούδενάς άλλου μελοδράματος ή γενική δια
σκευή είναι τελειοτέρα, ούδενάς άλλου α ί άναλο- 
γ ία ι είναι πλέον σύμμετροι και άρμονικαι. Πχν- 
τοϋ έν τώ  Ο t  θ  1 1  Ο τ ά  μεγαλείτερα αποτε
λέσματα  παράγοντα: διά τών έλαχιστων μέσων.
Παντοϋ ή μουσική ιδέα άναβλύζει έκ τής δρα
ματικής θέσεως. Ή  εύηχος μουσική περιβολή προ
βαίνει αχώριστος έκ τής φιλολογικής περιβολήςάΤ'.χος, 
ή λέξις προκαλεΐ τά φωνόσημον. Ουδέποτε ουτε αύ 
το ; ό W a g n e r  προσήρμοσε μ ετά  το ιαύτη ; ακρί
βειας τήν μουσικήν είς τάν λόγον. Ούτε ποτε οί 
μεγαλύτεροι διδάσκαλοι τοΰ θεάτρου έχαρα^αν δια 
τής μουσικής χαρακτήρας μάλλον άναλλοιωτους και 
συνεστέρους είς σεαυτούς. ’ ΐδού ίσως ή θαυμαστο- 
τέοα καλλονή τοΰ έργου, εκείνη είς ην το πνεϋ» 
ρ.α της εποχής μας είναι μάλλον εύαίσθητον ‘Ο 
V e r d i  δέν μεταχειρίζεται καθόλου, ή ούτως εί- 
πεϊν καθόλου, τά le i t m o t i v ,  τήν μέθοδον ταύ
την ής ό W a g n e r  έάν δέν ύπηρξεν ό εφευρέτης 
ύπηρξεν δμως ό μανιώδης εκμεταλλευτής.

‘Ο W agner έκλέγει φωνόσημά τινα , έμβρυον 
τ ι  μελωδίας ή  ρυθμοϋ, καί κατόπι, τή ιδία αύτοΰ 
αύθεντεία, τά  μετατρέπει είς αντιπροσωπευτικά ση
μεία τοΰ δεινός προσώπου, τοϋ δεινός πάθους. 
Μετά τοΰτο ό ακροατής δέν έχει πλέον νά συ- 
ζητή<ττ), άλλά  πρέπει νά  ύποκύψη· πρέπει νά διαβλέ-

κ η , ν ’ άναγνωρίζη πάντοτε είς τά μουσικον τοΰτο 
ράκος ή τά έλεος τής Brumellild, ή τ ά ;  όδοι- 
πορίας τοΰ W otan, ή τά μόλις έμφανιζόμενον πάθος 
η τήν όμολογημένην φλόγα τοΰ W altlier. Να 
έπ ιτηρή μ ετ ’ άμεταπτώτου προσοχής τας έλαχιστας  
έμφανίσεις ή μεταρρυθμίσεις τοΰ μουσικοϋ σκοποϋ 
του σχεδόν πάντοτε καθαρώς όρχηστρικοΰ. Εν 
στιγμ ή  απροσδόκητη, τέταρτόν τ ι  κέρας, αλλο τ ι  
δργανον της ορχήστρας έκ τής θέσεως του έν τή  
ορχήστρα, δύναται νά έκδηλώσ·/) τής ψυχής τήν 
κατάστασιν. Αί διηρημέναι βάρβιτοι έκφράζουσι 
δευτέραν, τρίτην τοιαύτην, κα ί π ά ντα  τα ΰτα  ταύ- 
τοχρόνω;, χάρι; είς τήν θαυμασίαν πολυφωνίαν τής  
βαγνερείου ορ '̂ί](7τρχζ» Διά τ %ζ ε~τιο·6>ρευ̂ ε&)̂  το ο  

τών μουσικών κ̂ο~ά>ν, 6 A V aglier κατορθοι 
συνδυασμόν τινα  αισθημάτων, ψυχολογικήν ,τινα  δ- 
ξάλμην ήν άναμιγνύει μ ετά  θαυμασίας έπιτηδειό- 
τητος, Τοιουτοτρόπως διαποικίλλει τήν άποτύπωσιν 
τών ψυχών. ‘Η έπιχείρησις είναι κολοσσαία ένίοτε δε 
καί ολίγον έπιπόλαιος. *Η δυσκολία ν ακολουθεί 
τις καθέκαστα κ α τ ’ άνάγκην ά-ολλύμενα  έν τω  
συνόλω, ή λεπ τό τη ; τών τροποποιουμένων σκοπών κα ι 
ύποδεεστέρων σκοπών τέλος δέ κα ί προ πάντων  
ή περιμενομένη επάνοδος, ή καθιστάμενη προϊόν
τος τοϋ χρόνου έπίφοβος, τών τύπων έκείνων τών 
δήθεν αναγκαίων κα ί κ α τ ’ ούσίαν αυθαιρέτων· π α ντα  
τα ΰτα  ύπερβαλλόντως έπιφέρουσι την άηδιαν κα ι 
τήν κόπωσιν. Τά ιδανικόν δέν έγκειται είς τά να  
κατασκευάσω τις  έν δράμα, ούτε είς τά νά  δημιουρ
γήσω εν πρόσωπον διά δύο τ  τριών ιδεών, οσον 
γόνιμοι καί άν ώσιν αύτα ι, δσον έπιτηδείως κα ί 
έάν τά ς χωρίστ). Πόσον προτιμώμεν τήν μέθοδον 
τοΰ Verdi κ α ί τήν επίνοιαν τοϋ Ο t  θ 1 1  Ο ! ‘Ο έ- 
ρωτόληπτος καί ζηλότυπος Μαϋρος, ή , ίσάγγελος 
Δεσδεμόνα, δ δόλιος Ίάγκος, αδουσι πάντοτε ouvcp- 
δά τή  φύσει αύτών, συμφώνως πρός τάν γενικάν αύτών 
χαρακτήρα, τροποποιούμενον έν άνάγκη μ ετ άπα- 
ραμίλλου λεπτότητος, διά τοϋ λογισμοΰ ή τοϋ πά
θους τη ; στιγμής. Τά βάθος της ψυχής των είναι 
δρατόν όραταί επίσης α ί δ ιαβατικαί έντυπωσεις 
αϊτινες δυνατόν νά ψαύσωσι πρός στιγμήν την επι
φάνειαν αύτης ά λ λ ’ έκαστος αύτών έχει την γλώ ϊ-  
σάν του, κα ί ούχί, κατά  το' σύστημα τοΰ W agner, 
τήν έπιγραφήν ή τά έμβλημά του. Εν τουτω  
έγκειται ή ούσιώδης διαφορά· οί ηρωες τοϋ Verdi 
όμιλοΰσιν, εκείνοι τοϋ W agner ταύτολογοΰσιν. 
’ijx  τών ^ειλέων τοΰ ’Οθελλου κα ί τών άλλων 
προσώπων άναβλύζει άδιακόπως και νεα μελωδία. 
Μυρία καθέκαστα αισθήματος, μύριαι λεπτότητες  
τής καρδίας έπαυξάνουσι την ποικιλίαν τοΰ έργου



χωρίς νά έξασθενήσωσι τήν ένότητα αύτοΰ. Μετά 
Ανεξάντλητου πλούτου, μεθ’ έκχύσεων άχ,ατα-αύς-ω; 
επαναλαμβανομένων, ή μεγαλοφυ'ί'α τοΰ V e r d i  έ- 
π ιχέετα ι ώ; ό ήλιος.

Δέν γνωρίζω δια τίνος θαύματος ή φειδώ συνδυά
ζετα ι μ ετά  τοσαύτης δαψιλείας. Δεν ύπάοχει έν τω  
Ο t  θ  1 1 Ο σελίς πλεονάζουσα, ήχος περιττός. ‘Η 
δρασις βαίνει απνευστί, χωρίς νά ρειώται ούτε 
πρός στιγμήν ή μαγεία  ?) ή συγκίνησις.

‘Η ορχήστρα τέλος κατέχει την θέσιν η τ ι ;  τη  
ανήκει έν τω θεάτρφ· δέν είναι πλέον ή δούλη των 
δρώντων προσώπων ά λλά  δέκ είναι ούτε ή τύραννος αυ
τ ώ ν  είναι σύμμαχος, είναι φίλη αδουσα μ ετ’ αυ
τών καί οΰχί δ ι’ αυτούς. Ούδέποτε ή συγχώνευσις 
ύπήρςε τελειοτέρα μ εταξύ τών δύο στοιχείων, με
ταξύ τών διδύμων τούτων ψυχών τοΰ λυρικοΰ 
δράματος.

Τό άξιον λόγου δράμα τοΰ Ο t  θ 1 1  Ο οφείλεται 
είς τόν κάλαμον τοϋ κ. ArrigO Boito, ποιητοΰ, 
μουσουργοΰ, θαυμασίου έ ρ α σ ι τ έ χ ν ο υ ,  έν τη  
γνησιωτέρα έννοια της λέξεως. Ναι, ό κ. Boito εί
ναι έξ έκείνων οΐτινες άγαπώσι. Φρονεί ώς ό άπότο- 
λος ότι τό πνεΰμα, ή επιστήμη, δτι τό παν είναι 
ούδέν άνευ τοΰ έρωτος, καί έχει τόν έρωτα- την 
αγάπην πρός τόν Shakspeare ώς καί πρός τόν 
Verdi, την θρησκευτικήν καί άφοσιωμένην έκεί
νην άγάπην ήτις θυσιάζεται δ ι’ δτι άγαπα . ‘ Ο κ. 
Boito ήδύνατο νά  σύνθεση δ ι’ έαυτάν τό δραμα 
τοΰ Ο t  θ 1 1 Ο καί ίσως ίσως ή μουσική του θά 
ητο άνταξία  της ποιήσεως του.Δεν τό ήθέλησε· πρού- 

' τίμησε ν ’ αφιερώσ^ εν έκ τών προσόντων του είς την 
μεγαλοφυίαν καί νά μη έρμηνεύτη τόν Shakspeare 
ή μόνον δπως έμπνεύση τόν Verdi' —  u ’Eav δεν 
συνέγραφον τον Ο t  e I 1 Ο μου, ειπεν, ό Verdi 
δεν θά  έγραφε τόν ίδικόν του.»» Μία τοιαύτη  
ρησις χρήζε: βεβαίως ιδιαιτέρας μνείας. “Εν τοιοΰ- 

' τον δραμα είναι περισσότερον της άφορμης, είναι 
ή α ιτ ία , καί ή τελεσιουργός α ιτ ία  μιας τοιαύτης 

' μουσουργίας.
‘Η μουσική τοΰ Ο t  θ  1 1  Ο πράγματι συμβαδίζει 

τοσοΰτον εγγύς μ ετά  της δραματικής δράσεως, ώ
στε είναι άδύνατον νά παρακολουθήσω τις τήν μίαν 
χωρίς νά παρακολούθηση καί τήν έτέραν. Φυλαχ- 
θώμεν άπό τοΰ νά τάς χωρίσωμεν. Τό μελόδραμα τοΰ 
V erdi δέν άρχεται- έκρήγνυται διά τοιαύτης φοβέ
ρας δονήσεως, ώστε θά ώχρία ένώπιον αύτοΰ καί 
αύτή ή έναρξις τής V alkyrie. ‘Ο κ. Boito ένόμι- 
σεν εύλογον ν’ άφαιρέστί τήν πρώτην πραξιν τοΰ δρά
ματος τοΰ Sliakspeare, τήν έν Βενετία τελου- 
μένην. £Ως άπό τής άρχής εύρισκόμεθα έν Κύπρω

καί παριστάμεθα έκ τής παραλίας θεαταί τής συ- 
ναπτομένης πάλης μεταξύ τοΰ πλοίου τοΰ κομί- 
ζοντος τόν Όθέλλον κα ί τής τρικυμίας. Ο! χοροί δι- 
ηρημένοι, άμοιβαίως έπερωτώνται άκολουθοΰντες τά ς  
περιπετείας τής λαίλαπος τής εκτυλισσόμενης έν τ η  
ορχήστρα. Οί μεγάλοι βαρύαυλοι παραφέρονται έν μα- 
νιώδει καλπασμώ, τά  χ αλκά  δργανα άναπέμπουσιν 
ήχους τρυγμώδεις καί αί βάρβιτοι ό^έϊς ώς ό κεραυνός. 
Αίφνης δ ι’ ομοφώνου όρμής, τό πλήθος ψάλλει προ
σευχήν διαοκοΰσαν στροφάς τινας, ά λ λ ’ όποίας τρο-  
φάς ! Κραυγή μάλλον περίτρομος δέν δύναται νά έ- 
γερθτί πρός ουρανόν φοβεοώτερον. ’Εν τούτοις το  
πλοΐον έπί τέλους κατορθοΐ νά προσορμισθί), ό δέ 
’Οθέλλος πηδα έπί τής άκτής καί χαιρετίζει τόν λ α 
όν διά θριαμβευτικής κραυγής. ’Εκ τής πρώτης ταυ- 
της φράσεως, τής άγγελούσης τήν έπί τών έχθρών 
καί τών κυμάτων διττήν νίκην, προεικάζεται ό ήρως. 
Ούδέποτε οξύφωνος έξέπεμψε μεγαλοπρεπεστέραν ά- 
πρστροφήν. Μετά χορόν έμπλεων εύφροσύνη; άφοΰ 
(Ζετά τρεις γαλήνιους στροφάς ή τρικυμία έκόπασεν, 
ό ’ΐάγκος λαμβάνει τόν λόγον. Ή  ειρωνεία, ή ύπουλος 
θωπεία τής φωνής του άποκαλύπτουσι τον προδότην. 
Αί άφηγήσεις αύτα ι άλλο τ ι  δέν είναι η ίν  άπέ- 
ριττον p a r l a n d o ,  ά λ λ ’ δλως διάφορον τοϋ π α 
λαιού ίταλικοΰ p a r l a n d o ,  τοϋ τοσοΰτον ά λ 
λοτε άμερίμνου ποός τάς λέςεις περί άς έστρεφετο  
τά άνόσιον αύτοΰ φλυάρημα. Έ νταΰθα έκάστη λε- 
ζις συνεπάγεται τό άνάλογον φωνόσημον καί τ τν  
άντιστοιχοΰσαν μολπήν είς τάς έλαχίστας λεπτό
τητας τής ιδέας. ‘Η μνησικακία τοϋ ’ ΐάγκου, ή π ε
ριφρόνησές του πρός τόν άκροσφαλή θησαυρόν τής γυ
ναικείας άρετής, ήθελον έννοηθή καί άνευ τών ς-ί- 
χων τοϋ κειμένου. ”Ας παραθέσωμεν πρό πάντων με
ταξύ τούτων τών πολυτίμων λεπτομερειών τήν φράσιν·

ed io rimango  
Di sua Moresca Signoria l ’alfiere,

ήν ό τελικός τερετισμός συμπληροΐ διά μυκτηρι- 
σμοϋ περιφρονήσεως.

‘Ο λαός διατελεΐ έν χαρα. ‘Ενετικοί φανοί πυρ
σοί έκ κληματίδος άνάπτονται έν τνί ήρεμούση νΰν 
παραλία. νΑ ! όποΐαι ώραΐαι φλόγες, καθαραί καί 
άνευ καπνοΰ! Έ κ τών γελοέντων χειλέων, έκ τών 
άκρων τών πλήκτρων άναπέμπονται αί έλαφραί με
λωδία!· τ ά  p i z z i  C a t i  κροτοΰσι, τά  κύμβαλα  
καταλαμβάνονται ύπό ανεπαίσθητων φρικιάσεων, οί 
πλαγίαυλοι άναδίδουσι τούς δίκην πυραύλων φθόγ
γους τ ω ν  τό πϋρ σπινθηρίζει, φθίνει καί τέλος σβέν- 
νυται. Δέν διήρκεσεν ή μ ίαν μόνην στιγμήν κα ί δμως 
ό χορό; ούτο; δέν είναι ή επιπρόσθετον τερπνότατον

έπεισόδιον. Το πλήθος θά συμμετάσχη πάντοτε τοι
ουτοτρόπως τοϋ δράματος έν διακριτικά» μέτρω, ό
πισθεν τών προσώπων αύτοΰ. Νΰν θά πίωσιν, ά λ λ ’ 
ούχί όποις επινον άλλοτε, ίνα πίωσι μόνον, ϊνα ψαλνί 
ή τυπ ική πρόποσις. ‘Η δράσις τοΰ έργου συμπλέκε
τα ι διά τής βακχικής ταύτης σκηνής· πρέπει νά 
μεθυσθή ό Κάσσιος δπως ή μέθη του έπενέγκη τάς  
έριδας, τό σκάνδαλον καί τήν όργήν τοϋ ’Οθέλλου. 
‘G ’ ΐάγκος πρώτος μέλπει τραχεΐαν τ ινα  στροφήν. 
‘Ο Κάσσιος τφ  άπαντα  μ ετά  χάριτος, καίπερ δ ιακη- 
ρύττων δτι δέν θά πίη πλέον τοϋ ένό; κυπέλλου. 
Beva con me ! ψιθυρίζει ό ’ΐάγκος. ‘Ο ρυθμός εί
ναι γνήσιος κα ί ή στροφή πεοί τό τέλος κατέρχεται 
είς κατωφέρειαν ήμιτονίας έκ τών έκφραστικωτέρων. 
‘Ο Κάσσιος ταράττετα ι έν ττ, δευτέρα ώδή καί 
ή μουσική ύπόκρουσις έναργώς τό ύπεμφαίνει' τό  ύ- 
πεμφαίνει δ ’ έτ ι μάλλον κατά  τήν τρίτην ωδήν. Ή  
ορχήστρα έξάπτετα ι, δονεΐται-Beva, beva COn me! 
έπαναλαμβάνει ό ’ ΐάγκος, τό δέ πλήθος μυκτηρίζει 
τόν ήδη παραπαίοντα οίνοπότην, μόνον ό Κάσσιος με
τά  θελκτικής άπειρο/.αλίας, μ ετά  τής κουφότητος 
νεανικής βακχείας προσπαθεί νά συνεχίση τό έκ- 
φεΰγον αύτόν παράφορον άσμα, ό δέ ’ ΐάγκος ώ- 
ρύετται μ ετ’ αύξούσης μανίας· Beva, beva COn 
m e  ! Τέλος δ Κάσσιος ξιφουλκεί έκ τούτου δέ 
άρχεται ή πάλη. Τά παν έξεγείρεται, τό παν πυρέσ- 
σει· ή κίνησις, ή ζωή είναι παν τοΰ, έν τε  τνϊ όρχήτρ* 
καί έν τή  σκηνίί. Ούδέποτε ούτε αύτός ό Verdi 
έσκιαγράφησε τοιαύτην εικόνα.

Εξαπίνης έμφανίζεται ό ’Οθέλλος, καί ή βοή 
καταπαύει ώς έκ θαύματος. Κ αί έδώ άκόμη ιδού ό 
αύτούσιος σαξπείριος ήρως. ‘Η βροντώδης αύτοΰ φωνή 
δέν πραύνεται ή μόνον έπί τή  θέα τής Δεσδεμόνας, 
ά λ λ ’ ώς έκ μαγείας. u ‘H γλυκεία μου Δεσδεμόνα ή 
άφυπνισθεΐσα έκ τών ονείρων τ η ς ! . . .  Κάσσιε δέν εί
σαι πλέον λοχαγός.»» ‘Ο Verdi ένόησε θαυμασίως 
τήν άπαράμιλλον ταύτην συνάφειαν τούτου τοΰ π α 
ραπτώματος μ ετά  τής τιμωρίας ταύτης ! ‘Ο ’Οθέλ
λος άποπέμπει τό πλήθος μετά άςιοπρεπείας, καί 
κ ατά  τ ι  κατηφοϋς μεγαλοπρεπείας· ή ορχήστρα βαθ
μηδόν κατευνάζεται προβαίνουσα μέχρι σχεδόν τής 
σιωπής. Βραδέως τότε άνακυπτει ές δλης αύτή ; 
τ ή ; γαλήνη ; μυστηριώδέ; τ ι άσμα. Αί βαρυβάρβιτοι 
μορμυρίζουσι καί κατόπι προσδοκώσιν, ό δέ ’Οθέλλο; 
άρχίζει τήν ιδανικήν έκείνην διωδίαν, η τ ι;  περαιοϊ 
τήν ά  πραξιν. Ούδέν ώραιότερον, νομίζω έγράφη 
ποτέ έν τή  γλώσσνι τοΰ έρωτο;. ‘Ο διδάσκαλο; έγ- 
καταλείπει έν ταύτγι τήν παλαιάν μέθοδον τοΰ πα
ρελθόντος- a n d a n t e  c a n t a b i l e ,  βρα
χεία  άφήγησις, a l l e g r o  τελικόν τή ; διά τριών

τχων παραλλαγή;. Ή διαιδία αύτη είναι τ ι  πε
ρισσότερον ή φωνητικό; διάλογο;· είναι έπικο'.νωνία 
δύο ψυχών. Ή  πρώτη φράσι; τοΰ ’Οθέλλου είναι άρ- 
ρενοιπός θωπεία. Έγράφη σχεδόν ολόκληρος έν μεσο- 
φώνω, έν τοΐς φωνοσήμοις έκείνοις τοΰ όξυφώνου τοΐς 
όλίγοις¥συβαροΐς, κα ί μεστοΐς αισθήματος καί έρωτος, 
— Μ i o  s u p e r t o  g u e r r i e r ,  άποκρί- 
νεται ή Δεσδεμόνα. Είναι τά περίφημον Μ y  
f a i r  m a r r i o r  μετατοπισμένου, "ίσως είναι 
καταλληλότεραν έπί τών χειλέων τής γυναικός. 
Το ( 'ώ  ώραία μου μαχητρια»» δέν ένδεικνύει τά α 
σθενές καί άβρόν πλάσμα· έκτάς έάν ΰποτεθή δτι 
είναι έξ έκείνων τών προσωνυμιών τών περιπαθώς 
ειρωνικών αΐτινες άποδίδονται εις τά  πα ιδ ία  έν άντι- 
θέσει πρός τήν ήλικίαν καί αδυναμίαν αύτών, ή σίδη
ρου ν κράνος τιθέμενον έπί τοΰ μετώπου νεονύμφου. 
“Ολως· σιγηλώς, μ ετά  τών χειλέων σχεδόν προσκε- 
κολλημένων εις έκεΐνα τοϋ συζύγου κα ί κυριάρχου 
αύτής, ή Δεσδεμόνα έκτυλίσσει τάς έρωτικάς αύτής 
αναμνήσεις. ‘ Ο κ. Boito μετέφερεν ένταΰθα μετά  με
γίστης τέχνης τήν ένώπιον τοϋ Συμβουλίου άφή- 
γησιν τοΰ Οθέλλου- έν διαλόγω ύπό τών δύο συ
ζύγων ή άφήγησις αύτη προσλαμβάνει μεΐζον ένδιαφέ- 
ρον, μεγαλειτέραν περιπάθειαν. Τά άσμα Q U a n -  
d ο n a r r a v i  l ’e s n l e t u a  v i t a ,  εί
ναι έξ έκείνων άτινα  δέν έχουσιν άνάγκην σχε
δόν μουσικής ύποκρούσεως, τοσοΰτον είναι ώραΐον. 
Ήχοι τινές κινύρα; γλυκέως τό παρακολουθοΰσι διά 
τοϋ βραδέος αύτών φθόγγου. Κατόπιν έρχεται ή 
σειρά τοϋ ’Οθέλλου ν ’ άναπολήσνι τάς μάχας, τάς  
αίματηράς συμπλοκάς, τά ς  έφόδους καί τά  συρΤζοντα 
βέλη. Έν τή τελευταία  ταύτν) κραυγή ή Δεσδεμό
να τόν διακόπτει. Θέλει καί αύτή νά  έπαναλάβη  
τόν χρυσοΰν μίτον τών έρώτων των· θέλει νά τώ  
όμιλήση, καί τοΰτο είναι καθαρώς γυναικεΐον, νά  
όμιλή πρός αύτόν τόν ’Αφρικανόν ήγεμόνα ούχί περίτής 
δόξης του, άλλά  περί τών παθημάτων του, περί τής  
πενίας καί περί τής δουλείας αύτοΰ. Α ! οποία 
σειρά ολόκληρος θείων φράσεων. Ρέουσι, διαδέχονται 
άλλήλας ώς τόσα δάκρυα χαρόΕς. Ό ποία μακρά 
έκστασις γέννα τούς άθανάτους τούτους στίχους·

Ε tu  m ’amavi per le mie sventure 
Ed io t ’amavo per la tua pieta.

Ούράνιαι λέξεις, αΐτινες δέν θά εύρωσι ποτε έν τϊί 
γλώσση τών ήχων φωνόσημα άντάςια  δπως μ ετ  
αύτών άδελφωθώσιν.

Νομίζει τις  δτι ή διφδία αύτη προσεγγίζει εις το 
τέρμα αύτής, ά λ λ ’ ώ ; έκ θαύματος πάντοτε αρχεται 
έκ νέου. Έ κ τή ; ορχήστρας άναπέμπονται νεαι



καί νωχελεΐς ήδύτητες. ’Α λλ ’ δσω διάπυρος καί άν 
ri τι μουσική αΰτη ούχ ήττον διαμένει άγνή, ώ ; οί 
άκροώμενοι αύτήν αστέρες. Τρις αί βάρβιτοι έρω- 
τικώς στενάζουσι, και τρις ό ’Οθέλλος ζητεί ά—ό 
τήν Δεσδεμόναν το γαμικόν φίλημα. «Έ λθέ, ή 
’Αφροδίτη λάμπει είς τον όρίζοντα;» λέγει χαμηλή  
τ ϊί  φωνϊί' τότε η ορχήστρα ολόκληρος ούτως είπεΐν 
φω τίζετα ι, τό δέ έν περιπτύξει ζεΰγος βραδέως 
απέρχεται είς τόν θάλαμόν του. Ή  ’Αφροδίτη
δέν είναι πλέον η άστήρ· άν ήτο έτι θεά μ ετά  τήν 
ερωτικήν ταύτην διωδίαν, θά απέδιδε τω  Verdi 
άναμφιβόλως τά  εϊκοσιν αύτοΰ αύτοΰ έτη,

Έν τϊί άρχ? της Β\ πράξεως, ό Ίάγκος συμβου
λεύει τόν Κάσσιον νά έπ ιτύχη τής μεσολαβτσεως 
της Δεσδεμόνας. Αί έλάχ ιστα ι αφηγήσεις τής 
οικιακής ταύτης σκηνής χρήζουσι ιδιαιτέρας μνείας. 
Έ ν αύτή οδτε είς ήχος έγράφη τυχαίως, άνευ τοΰ 
γραμματολογικοί αΰτοΰ σκοπού, καί έν τούτοις τη 
ρείται πιστώς ή μουσική αύτής άκεραιότης. Μόλις 
απομακρύνεται ό Κάσσιος καί ό ’ ίάγκος μεταβάλλει 
τόνον. Ή  τής όρχήστρας ήρεμος διαγραφή ήτις ύπέ·· 
κρουε χαμηλοφώνως τά ς  ΰπούλους αύτοΰ συμβουλάς 
προσλαμβάνει διά μ ιας αίφνηδίαν β ιαιότητα δπως 
συμπαρακολουθήστρ τά ς  κατάρας του, Έν τω μέσω 
τών ήχηρων φθόγγων τών χάλκινων δργάνων, διά  
δηκτικών θρυλλισμών, ό ’ ίάγκος βλασφημεΐ. αΠ ι- 
στεύω είς 2να Θεόν σκληρόν, δστις μ ’ έπλασε καθ’ 
όμοίωσίν του. Πιστεύω διά σταθεοας καρδίας ώς ή 
πτω χή χήρα έντός τοΰ τεμένους·»» καί είς αύτάς τάς  
λέξεις ώσει ή ιδ ία  αύτοΰ βλασφημία νά τόν έτρό- 
μαζε, ή φωνή καταπ ίπτε ι, ώσεί αίδουμένη αύτή έ- 
αυτήν. Τό Π ι σ τ  ε ύ ω τοΰτο δέν είναι ασμα, είναι 
βραχεία έ’κκρηξι; άλλά  κα ί έν αύτή έτι ουτε ή δρα
μ ατική  αλήθεια ουτε τό μουσικόν ώραΐον θυσιάζονται.

Ό  ’ ίάγκος επιτηρεί τήν συνδιάλεξιν τοΰ Κ α σ 
σίου καί τής Δεσδεμόνας, καί βλέπων ερχόμενον 
τόν Μαΰρον, λέγει υψηλή ττ, φων·?)· C i ό m’a C- 
C Ο Γ a, τ  ο ΰ τ  ο μ  έ κ α τ  α θ λ  ί β ε ι. fO ’Ο
θέλλος ακούει τήν τελευταίαν ταύτην λέξιν καί ζη 
τε ί παρά τοΰ Ίάγκου τήν έξήγησιν αύτής, ούτος δέ 
αναλαμβάνει αύθις τό άπαίσιον αύτοΰ έργον. Ποιεί
τα ι χρήσιν ϊνα ταράξτι τόν ’Οθέλλον φράσεων θαυ- 
μασίως διφορουμένων καί ύπουλων, απαντήσεων τα -  
πεινώς άποτυπρυμέγων έπί τών έρωτήσεων τοΰ κυ
ρίου του, αίονιδίων διαβεβαιώσεων καί δρκων φιλί
ας, συμβουλών υπομονής καί πρό πάντων φρονήσε- 
ως. Πραΰνει διά μειλιχίου καί έπιτετεδευμένης Φωνής 
τάς πρώτας έξάψεις τής ζηλοτυπίας. Έξωθεν άκού- 
ονται άσματα ’ ό Ίάγκος σπεύδει· V i g i l a t e ,  
Επαναλαμβάνει τρις, καί έκάστοτε ή δολία λέξις

βάλει έτι βαθύτερον έν τοΐς στέρνοις τοΰ ’09έλ·> 
λου. Οί κύπριοι άλιεΐς, αί γυναίκες, τά  πα ιδ ία  έρ
χονται νά προ^φέρωσι πρός τήν Δεσδεμόναν μαργαρί
τα ς  καί άνθη, καί νά ψάλλωσιν αύτη τά  δημώδη 
καί θελκτικά αύτών τραγούδια, είς α αί κατά  τό 
μάλλον τραχεΐαι τών παίδων φωναί καί ό τριγμός τών 
κιθαρών παρέχουσι χάριν δλως ίδιάζουσαν,

Μετά τό έπίχαρι τοΰτο έπεισόδιον, ή Δεσδεμόνα 
πλησιάζει τόν σύζυγόν της. Αΰτη έρχεται, λέγει, νά 
ζητήσν] παρ’ αύτοΰ χάριν ύπέρ δυστυχοΰς, ύπέρ
μετανοήσαντος, ύπέρ τοΰ Κασσίου τέλος. Αύτη ό
μ ιλεΐ περί τούτου, ή δυστυχής μ ετ ’ άθωότητος, 
μετά  φιλίας ώς πάντοτε περί αύτοΰ θά όμιλή. Τό 
απότομον τοΰ ’Οθέλλου τήν έκπλήττει. Πλησιάζει 
είς τό χαΐον μέτωπον τοΰ κυρίυυ της τό μυρό- 
βλητον αύτής μανδήλιον δπερ καταπ ίπτει τυχαίως 
έπί τοΰ έδάφους. Παρευθύς ή Αιμυλία τό λαμβάνει 
άνά χεϊοας τοΰτο δέ αρπάζεται αύθωρεί άπό τοΰ Ίάγ- 
κου. Έν τούτοις είς τό άλλο άκρον τής σκηνής, 
ό ’Οθέλλος καί ή Δεσδεμόνα αδουσιν ό είς τήν αΰξου- 
σαν αύτοΰ άδημονίαν ή δέ τήν θλιβεράν αύτής 
έκπληξιν. Είναι γνωστόν, μ ετά  τήν τετραφδίαν
τοΰ R i g  Ο 1 e t t o  μεθ’ όποιου σεβασμοΰ καί 
στοργής πρός τάς φωνάς καί μεθ’ όποιου δραματικού 
αισθήματος ό Verdi πραγματεύεται τ ά  μουσικά 
τα ΰ τα  συγκροτήματα έν οίς έκαστον πρόσωπον όμιλεΐ 
καί ψάλλει χωρίς νά άπαλείφη τά  ά λλα  πρόσωπα 
καί χωρίς τα ΰτα  νά τό άπαλείφωσιν. Είναι ίν  
έκ τών πολυτιμοτέρων προνομίων τής μουσικής, ή ί- 
διότης αΰτη τοΰ έκφράζειν ταύτοχοόνως τά  διάφο
ρα πάθη.

Τήν τετραωδίαν διαδέχεται ή μεγάλη διωδία 
τής ζηλοτυπίας. Δεν έπικροτοΰμεν όμολογουμένως τ' 
ακροτελεύτια αύτής μέρη· ή έπανάληψις τοΰ δοκού 
ύπό τών δύο άνδρών είναι χυδαία καί φαίνεται πα- 
λα ιά  τις άνάμνησις τοΰ παρελθόντος. ’Α λλ ’ αΰτη εί
ναι ή μόνη έπιλήψιμος σελίς έν τω  Ο t  θ  1 1  Ο, 
σταγών ΰδατος δλιγώτερον καθαροΰ έντός διαυγοΰς 
θαλάσσης.

Έν αύτή έτι τ ϊί δυωδία πρό τοΰ τέλους αύτής, 
ώς εΐπομεν, αί καλλοναί πλεονάζουσι. Τό έξιστοοού- 
μενον ύπό τοΰ ’ ΐάγκου δνειρον τοΰ Κάσσίου, είναι α
ριστούργημα εκφραστικής μελωδίας. ‘Οποίον θαυμάσιον 
μέρος τό τοΰ ’ ΐάγκου, σχεδόν πάντοτε έν ψιθυρισμέ 
άλλά πάντοτε αρμονικόν καί μελικόν. ‘Ο ’Οθέλλος 
άρχίζει νά βρυχαται, σφαδάζων ύπό τάς πιέσεις τής  
ορχήστρας καί τών άνιόντων τχων τών βαρυβαρβί- 
των. Μεθ’ όποίας άπεγνωσμένης ορμής φαντάζετα ι δτι 
θεάται ύπό τά  φ ιλήματα  τοΰ Κασσίου τό θειον 
έκεΐνο σώμα, τό σώμα έκεΐνο· e l l  e E l’ i  Π. T\ a -

HI Ο r  a , διά μανιώδους έπαναλήψεως πάθου;. 'Αλ
λοτε ήτο ήσυχος, ευδαίμων. ’Α λλά τώ ρ α !...  Κ α ί 
τότε μ ετ ’ άνάπαυλαν φωνής ης τό άποτέλεσμα είναι 
έκτακτον δλως, όποία αίφνηδία κατάρρευσις !

Ora e per sempre addio, sante mexnorie!

‘ Οσάκις άνεγινώσκομεν έν τώ  Shakspeare τόν 
άμίμητον τοΰτον αποχαιρετισμόν έγεννατο έν ήμΐν 
πάντοτε ή άπβοία έάν θά εύρίσκετο ποτέ μουσουργός 
δύναμις νά τόν άπομιμηθή. ‘Ο μουσουργός εύρέθη* 
εις γέρων έψαλλε ?ήν άπόγνωσιν ώς κα ί τήν μέθην 
τοΰ έοωτος, ‘Η απαράμιλλος αΰτη φράσις έχει δλας 
τάς καλλονάς· έκφράζει κα ί τήν παοοΰσαν αισχύνην 
κ α ί τήν παρωχημένην δόξαν, τήν δόξαν έκείνην τήν 
■πκηροΰσαν δ ιά  τελευταίαν φοράν τήν καρδίαν τοΰ 
τ,ρωος· καί ητις τόν κατασυντρίβει έγκαταλείπουσαν  

αύτόν.
‘Η τρίτη πραξις είναι έτ ι άνωτέρα τής δευτέρας. 

’ ίδού ή Δεσδεμόνα. Πάντοτε μειδιώσα, προσέρχεται 
πρός τόν σύζυγόν της εύχομένη αύτώ πάσαν εύδαι- 
μονίαν. «Δεσδεμόνα, άπαντά  ό ’Οθέλλος δόσμοι τήν 
άλαβάστρινον ταύτην χεΐρα σου.— Ιδού αΰτη, άπο- 
κοίνεται ή Δεσδεμόνα, δέν έγνώρισεν ετι ουτε τας  
φροντίδας οΰτε τήν ηλικίαν.;» ‘Ο διάλογος προχω
ρεί μ ετ ’ ειλικρινούς τρυφερότητος έκ μέρους τής Δεσ- 
δειιόνας, καί ύποκριτικής έκ μέρους τοΰ Οθέλλου, 
είς ΰφος αντάξιον τοΰ Mozart, έν ισ γ  ζωηρότητι καί 
διαύγεια. Αίφνης μ ετά  Θελκτικής άνπιτηδ&ιοτη- 
τος, ή αθώα όμιλεΐ και πάλιν περί τοΰ Κασσίου, 
καί ή όργή καταλαμβάνει καί αύθις τόν ’Οθίλλον. 
Ζητεί τό μοιραΐον έκεΐνο μανδήλιον παρά τής Δεσ
δεμόνας ήτις γελώσ* τώ άπαντα  «Ζητείς ν ’ άπο- 
φύγης τήν αϊτησίν μου.— Το μανδήλιον!— ‘Ο Κάσσιος 
υπήρξε φίλος σου.— Τό μανδήλιον!— ‘ο  Κάσσιος ζη
τε ί συγγνώμην, ;;ή δέ μουσική αντιθεσις έπιτείνεται 
έκάστοτε. Έ πί τέλους ή Δεσδεμόνα πτοεΐται. « Μ  ΐ  
g  U a  Γ d  a , παρατήρισόν με, ;> λέγει και αί δυο 
αύτα ι λέξεις, δυο φωνόσημα μόνον, άποκαλύπτου- 
σιν δύναμιν καί φειδώ έκφρασεως ας ο V erdi 
δέν έκέκτητο ποτέ είς τοιουτον βαθμόν. Εν τούτοι 
τω  Μ ΐ  g  U a Γ d a έν τούτω μόνω έμπεριέχεται ό- 
λόκληοος δοκος τιμής κα ί έρωτος· τοΰτο δεικνύει τήν ψυ
χήν τήςΔεσδεμόνας άγνήν έν τώ βάθει τών ωραίων καί 
διαυγών αύτής οφθαλμών. Ή  δυστυχής κόρη εξακο
λουθεί δλως όλολύζουσα. « Ί δ ε  τα ΰ τα  είσί τά  πρώτα 
δάκου* ατινα ά π ’ έμοΰ" άποσπα ή οδύνη. G  U a Γ-
d a  1 e ρ r i m e  l a g r i m e  c h e  da
m e  s p r e m e  i l  d u o 1,» πρό εϊκοσιν έ
τών ό Verdi θά εΰρισκε διά τόν στίχον τοΰτον έξ

'ίσου ώοαίαν τ ινα  μουσικήν φράσιν ά λ λ ’ ί,θελεν ττν

^τελειώσει δπως κα ί ό στίχος περαιοΰται. Ά λ λ ά  
σήμερον αισθάνεται λεπτότερον τά ς  καλλιτεχνικάς ά- 
ποχρώσεις καί ΐνα  τερματίσνι τήν μουσικήν αύτοΰ 
ταύτην περίοδον, έπαναλαμβάνει 1 e  p r i m e  la- 
g r i m e ,  διότι έν τούτοις έγκειται δλον τόν εν
διαφέρον, δλον τό άποτέλεσμα καί δλη ή μελαγχο
λ ία  τής ιδέας· τά  πρώτα τής Δεσδεμόνας δάκρυα ! 
’Αναμφιβόλως τα ΰτα  άγγελός τις  πρός τόν Θεόν θά  
έκόμισε.— Νΰν ό ’Οθέλλος κλαίει καί έκεΐνος καί ή  
Δεσδεμόνα τετρομασμένη αναφωνεί· « Τ ϊ ί  ρ  i a n g i !  
2ύ, ’Οθέλλε, σύ κλαίεις καί είμαι έγώ άκούσιος καί 
άθώα ή αίτιος τών δακρύων σου!;; Ή  φράσις είναι ό
μοια πρός τήν προηγουμένην καθ’ ήν έκλαιε καί τι 
Δεσδεμόνα, ά λλά  πλέον παθητική, πλέον γοερά, κ α ί 
τελευτώσα διά κραυγής άντί στεναγμοΰ. Κ αί αΰτη  
είναι έπίσης έξαισία άπόχρωσις τής αγγελικής 
ταύτης ψυχής· τής πασχούσης πρό πάντων δ ιότι 
καί άλλοι πάσχουσι* καί έν ή ό οίκτος πάντοτε  
πρυτανεύει τών έρώτων αύτης. Άφοΰ κατηυνάσθϊ) 
ή όργή του ό ’Οθέλλος έπανέρχεται είς τήν |προτέραν 
ειρωνείαν, καί διά τής ιδίας φράσεως ώς έν τή  
αρχή τής διωδίας, διά καταστελλομένης μανίας ήν 
προδίδει μ ία  μόνη στοναχή, άποδιώκει άπό αύτοΰ 
ιίτήν άτιμον έταίραν, τήν σύζυγον τοΰ ’Οθέλλου.;» 
Τότε ή ορχήστρα ώρύετται, άνασκιρτα ώς θηρίον. 
“Οταν κοπάζη ό ’Οθέλλος πραΰνεται καί ούτος. 
’Ά λλοτε έπί τή  άναμνήσει τών επιφανών αύτοΰ 
ημερών, έψαλε τήν άπερχομένην δόςαν διά τής με
λωδικής αύτοΰ φωνής· νΰν δέ δεν έχει ή έπί τή  α
πώλεια τής αγάπης του νά  κλαύσ·/]. Μόλις, ένα- 
πομένει αύτω ή δύναμις νά έκδηλώσν) τάς τ α 
λαιπωρίας του· ή ορχήστρα πρέπει να τόν ύπο- 
βοηθή είς τούς θρήνους του τούτους.

Ούδέποτε ή μουσική είσέδυσε βαθύτερον είς τήν 
άβυσσον τής ανθρώπινης οδύνης· ούδέποτε δριμύτε- 
ρον παράπονον έξήλθε τώ# στέρνων ψυχής έν ά- 
πογνώσει κα ί καταρρεούσης. Σπαραξικάοδιον c r e 
s c e n d o  ύψοϊ τήν φωνήν τοΰ ’Οθέλλου. αΤήν 
άπόδειξιν, τήν άπόδειξιν!;» ψελλίζει καί αίφνης έμ- 
φ ανίζετα ι ό ’ ίάγκος άναγγέλλων τόν Κάσσιον, τήν 
ζώσαν ταύτην άπόδειξιν! ‘Η μεγαλοφυία τοΰ Verdi 
γιγνώτκει νά καθιστα τάς θεατοικάς ταύτας σκη- 
νάς άπαραμίλλους καί έκπληκτικάς.

Ή  τριωδία ήτις έπεται είναι μαργαρίτης. Πλη
σίον τοΰ μή φαινομένου ’Οθέλλου, ό Ιάγκος όμι
λεΐ πρός τόν Κάσσιον περί τής έρωμένης αύτοΰ 
Β  i a n  C a, άλλά  χωρίς ν ’ άναφέρη τδνομα αύ
τής μεγαλοφώνως. Λαμβάνει έκ τών χειρών τοΰ Κασ
σίου τό μανδήλιον τής Δεσδεμόνας καί τό έκτυλίσ- 
σ$ι πρός στιγμήν πρό τών διαπύρων οφθαλμών τοΰ



Μαύρου. ‘Ο Verdi έπραγματεύθη τήν σκηνήν τα ύ 
την μ ετ ’ άπαραμίλλου λεπτότητος. Έξαιρέβει τών 
θλιβερών οίμωγών τοΰ ’Οθέλλου, το  παν είναι ζω 
ηρόν, το παν άπέριττον έν τ ί  τριωδία ταύτγ). ‘Η 
μελωδική ιδέα ή σχεδόν συμφωνική ρέει ολω; ευ
θυμώ;· καί ούτω; έ'πρεπεν· ό ’ ΐάγκο ; κα ί ό Κάσ- 
σιο; έν τ ι  σκηνή τχΟτγ δέν πρέπει η νά  γελώσιν, 
ό είς έκ μοχθηρίας δ όέ έξ άμεριμνησίας έρωτολή- 
πτου πρόκειται δέ διά τοϋ φαιδοοΰ τούτου, s C 1ΐ ΘΓ- 
Ζ Ο, νά παρασκευαστή ή τελική καταστροφή .

Α ί σάλπιγγες ήχοΰσιν. Έ νφ οί ήχοι αύτών πλη- 
οιάζουσιν ό ’Οθέλλος κα ί ό ’ΐάγκος διανέμονται 
ποό; άλλήλους διά τήν προσεγγίζουσαν νύκτα, έ
καστο; τό μέρος του, δηλονότι τόν διπλοΰν φόνον 
τή ς Δεσδεμόνα; καί τοϋ Κασσίου. ‘Ο πρεσβευτή; 
τη ς  Έ νετίας τότε εμφανίζεται έπί τής σκηνής καί 
εγχειρίζει τω  ’Οθέλλω τό δ ιάταγμα  τ ι ς  άνακλήσε- 
σεως αύτοΰ είς Βενετίαν. ‘Ο Μαύρος τό  άναγινώ- 
σκη μεγαλοφώνως ένώπιον τοϋ πλήθους, καί έν τοΐς 
διαλείμμασι της άναγνώσεώς του, δέν π αύητα ι 0- 
βρίζω^ τήν Δεσδεμόναν, ον κα ί τέλος π λή ττε ι καί 
ανατρέπει πρό τών ποδών του.

Τότε αρχίζει έν γιγάντειον f i n a l e ,  έν έξ 
έκείνων τών μουσικών συνόλων άπερ ό Verdi νεώ- 
τατος ών, ώς χάριν παραδείγματος έν τω  Ε Γ n a- 
η  ϊ ,  ώκοδομει διά τών κολοσσιαίων αύτοϋ χειρών. 
’Ε νταύθα α ί άναλογίαι είσίν έ'τι εύρύτεραι [ύπερτε- 
ρουμένου καί αύτοΰ τοΰ δευτέρου f i n a l e  της 
A  ’i d a .  Παρά την μεγαλοπρέπειαν αύτοΰ τοΰ f  i- 
IX a l e ,  τής A’ida είναι πρό πάντων σκηνογρα- 
οικάν, τό δέ τοΰ Ο t  θ 1 1 Ο είναι μάλλον δρα
ματικόν. ‘Η Δεσδεμόνα χαμα ί κειμένη καί μεμο- 
λωπισμένη, ή κ α τ ’ άρχάς σιγή αύτής, οί μετέπειτα  
γόοι της, ό οίκτος καί ή ανησυχία τοΰ πλήθους, ή 
μετάβασις τοΰ ’ΐάγκου έκ τοΰ ένός είς τάν άλ 
λον δμιλον κα ί έκ τής καταχθονίου ψυχή; του έκ- 
χέοντος άρκοΰντα Ιόν δπως ολας τάς ψυχάς δηλητη
ρίαση, τα ΰτα  είσί τ ά  στοιχεία τή ; μεγαλογραφίας 
τα ύ τη ;. Κ α τ ’ άρχάς ή οδύνη μόνη τής Δεσδεμόνας 
ανέρχεται πρός τού; Ούρανούς, πρά; τον ήλιον έκεΐ· 
νον τή ; ’Ανατολή; ό'στι; φαιδρύνει τόν τε  αέρα 
κα ί τά  ύδατα· καί δν πικρώ; προκαλεΐ νά άπο- 
μάξη  τά  δάκρυά τη ;. Τά παράπονόν τ η ;  είναι ές 
έκείνων τών φράσεων ά ; μόνο; ό Verdi ανευρίσκει, 
στίλβουσα ώ; κρουνό; χρυσοΰ. ‘Ο χορό; άπαντα  
σιγηλή τή  φωνή· P i e t a !  P i e t a !  μ ετ ’ ά- 
νεκφράστου οίκτου- ουδέποτε ή φωνή τοΰ πλήθου; ή- 
jfr,cs γλυκύτερον. Κ αί αύτή  ή ορχήστρα συμπονεϊ 
και στενάζει, θά έλεγέ τ ι ;  δτι κατελήφνη ύπό τρό
μου. Αί φο,νχί ανέρχονται, κατέρχονται,, τό δε άσμα

μ.εθίσταται διαδοχικώ; ότε μ.εν έκ τής όρχής·ραί 
εϊ; τού; χοοούς ότέ δέ έκ τών χορών εί; τήν όρχητραν, 
‘Ο ’ΐάγκο ; δρα έν τω  μέσω τοιούτου λαβυρίνθου, 
χωρίς α ί άνάγκαι μιας τοιαύτης πολυφωνίας να έ- 
πιβάλωσι τήν έλαχίστην θυσίαν είς τά δραματικόν 
αίσθημα. Τέλος ή τελευτα ία  έπανάληψις διε
γείρει τρομερόν σάλον. Ούτος αφυπνίζει τέλος τόν 
’Οθέλλον δστις αναφωνεί· αΣωθήτε όλοι έκ τοϋ 
μανιώδους 'Οθέλλου, καί σύ αγαπητή  μου ψυχή, έσο 
επ ικατάρατο ς!»  ‘Ο Verdi δέν έπέρανε τήν πρά- 
ζιν ταύτην έν τω  μέσα) τούτου τοΰ πατάγου  
διότι ό κ. Boito παρέσχεν αύτφ  πρωτοτυπότερον 
τέλος. ’Εν ροπ95 άφθαλμοΰ ή σκηνή κενοΰται- ό ’Ο
θέλλος μένει μόνος. Ή  άπόγνωσις τόν άποπλανα* 
άγωνια. <ίΤά μανδήλίον ! α ίμα ! α ίμα ! φωνάζει» κ α ί 
π ίπτει αναίσθητος έπ ί τοΰ έδάφοος. ’Έξω αί σάλπ ιγ
γες, α ί ζητωκραυγαί έπιτείνονται. ιιΖήτω  ό ’Οθέλλος! 
ζντω  ό λέων τής Βενετίας !?? Τότε ό ’ΐάγκος κύπτει 
έπί τοϋ σώματος τοΰ κυρίου του, καί άνευ στόμ
φου, άνευ κραυγής, διά περιφρονήσεως φοβερωτέρας 
έτι καί αύτοΰ τοΰ παροξυσμοΰ τής μανίας. « Ι
δού αύτός, ψυχρώς άνακράζει, ιδού ό λέων! Ecco i l  
leone !»  Τοιουτοτρόπως ουτε τό έλάχιστον έν τω  
O t e l l o  δέν κ α ταπ ίπ τε ι είς χυδαΐον αποτέλε
σμα διατηρούν τό  παν έν αύτώ  τήν απλότητα  τοΰ 
τελείου ωραίου.

‘Η ά π λό τη ς ! Είναι τοιαύτη έν τή  τελευτα ία  
ποάξει, ώστε πριν η θαυμάσωμεν πριν η συγκινηθώ- 
μεν έκπληττόμεθα. Ό Verdi είς τό τέρμα τοΰ 
έργου του, δέν ένεθυμήθη τόν Rossini ώς παραδό- 
ξως, τό έβεβαίωσαν δέν ήξ3ύρω ποιοι καί ποΰ. Δυ- 
νάμεθα εύτυχώς να  έχωμεν πλέον τοϋ ένά; ώα- 
νικοΰ, νά θαυμάζωμεν τήν τελευταίαν πραςιν τοϋ 
μελοδράματο; τοϋ Rossini, τήν θρηνώδη ώδήν τοΰ 
γονδολιέρου, τήν μον£(>δίαν τ ή ;  ’Ι τ έ α ς - τήν θαυ- 
μάσιον ταύτην αρμονίαν, τήν άδολον προσευχήν ί τ ι ;  
έ -ε τα ι καί τήν τελικήν διωδίαν. Δυνάμεθα νά θαυ
μάζωμεν π άντα  τα ΰ τα  κα ί ν ’ άρεσκώμε9α προς τΟυ- 
τοις καί νεώτερόν τ ι έπίσης καλάν καί ώραΐον και 
επίσης ’ίσω; αθάνατον.

Ή  κινύοα έν τ α ΐ ;  χερσί τής Δεσδεμόνας σήμερον 
θά μάς άπήρεσχεν ώς καί ή μονωδία έπί τών 
χειλέων αύτής. Νΰν δεν ήθέλομεν εννοήσει πλέον

Desdemona treinblante 
Posant sur son chevet son fro n t  charge d’ 

(ennuis

τήν Δεσδεμόναν λχμοάνουσχν τήν κινύραν ϊνα  μέλ- 
ψ /1 μελςυδίαν έλαφράν ώ; είναι -ρό πάντων έν τη  αρ
χή αύτή;^ διά τό αΐσ,θημα όπερ έν αύτη εμπεριέ

χ ετα ι. Πρέπει μΚλλον άποσπάσματα ασμάτων νά 
έπανέρχωνται σχεδόν μηχανικώς εί; τήν μνήμην 
τ ή ;  δυστυχοϋ; τα ύ τη ; νεάνιδος· άπ α ιτε ΐτα ι ώδή ά -  
πλουστάτη, άφελή; [ώδή δυσέρωτο; καοδία;- απα ιτε ί
τ α ι πρό πάντων ν ’ άκούηται άκαταπαύστως ώ ; καί έν 
τώ  Shakspeare, ή μυστηριώδη; λέξι;, τά δνομα 
τοΰ ώχροφύλλου, τοΰ κλαίοντο; τέλος δένδυου- ’Ι
τ έ α !  ’Ι τ έ α !  ’Ι τ έ α !

Έπρεπεν ένταΰθα, ώς επραττεν δ Βολταΐρος 
άναγινώσκων τόν Racine νά γραφή παντοΰ* θαυ- 
μάσιον. Έ καστη στροφή τής τετάρτης ταύτης  
πράςεως γέμει συγκινήσεως, έκαστος ηχος είναι καί 
έν δάκρυ. Αί έλάχ ιστα ι λέξεις τής Δεσδεμόνας είσί 
Ιθλιβεραί και γλυκεϊαι μέχρι θανάτου. ‘Οποία ο
δύνη είς τήν έπαναλαμβνμένην ταύμην λ έ ξ ιν  S o n  
m e s  t  a t a n  t o ,  t a n t o !  Έ π ειτα  με
τ ά  πένθιμον συμφωνίαν, ή Δεσδεμόνα άοχεται έν- 
Ουμουμένη. «Ή  μήτηρ μου είχε όυστυχή υπηρέτριαν 
έρώσαν κα ί ώ ραίαν τά δνομα αύτής ήτο Βαρβάρα 
(πώς τονίζεται τό δνομα τοΰτο IJ. ’Η γάπα τινα  δστις 
•τήν έγκατέλειψε καί αύτη έψαλλεν φδήν τ ινα , 
τήν ωδήν τής Ί  τ  έ α ς . . .  Τήν εσπέραν ταύτην ή 
καρδία μου πληροΰται έκ τής θρηνωδίας ταύ
τ η ς .»  Πάντα τα ΰ τα  δέν προφέρονται η χαμηλοφώ- 
νως καί οί φθόγγοι τής άφηγήσεως ταύτης είναι έν 
τούτοις οί μόνοι άρμόζοντες αύτή . ’Ολίγον κ α τ ’ ολί
γον ή θρηνωδία έπανέρχεται έίς τήν μνήμην τής πε
ριπαθούς γυναικάς, άλλά  τόσον άσθενώς, ώστε μόλις 
ταρ άττετα ι ή ανήσυχος ήρεμία τής αγρυπνίας της. 
‘Η Δεσδεμόνα φαίνεται ψάλλουσα άσυναρτήτως- άνά  
πασαν στιγμήν διακόπτεται· φρίττει- ή ’I τ  έ α  ! ή 
Ι τ έ α  ! Μύρια καθέκαστα έν τή ορχήστρα αρμονίας 
συνδυάζουσι τήν ανησυχίαν αύτής μετά  τής λύπης 
της· εκφέρει καί έτερόν τινα  μεμονωμένον φθόγγον 
άκολουθούμενον ύπά κατηφοϋς συμφωνίας κα ί τέλος 
σιωπά. ’Αλλ’ άφοΰ ή Αϊμυλία απέρχεται, ή Δεσδεμό
να  αισθάνεται έν τή καρδία της άνέκφραστον τρό
μον. ‘Η άπαισία  αύτής προαίσθησι; τή λέγει δτι ή 
άπερχομένη αύτη φίλη είναι ή ζωή ή άπερχομένη 
άπά αύτής, καί τότε μ ετά  κραυγής τρόμου άνακαλεΐ 
τήν Αίμυλίαν παρ’ αύτη ην καί θερμώς έναγκαλίζε- 
τα ι. ’ΐδού αύτή μόνη νΰν, δέν θά δμιλήση πλέον 
πρός άλλον η πρός τάν θεόν. Ούχί, ούτε καί είς 
αύτάν τάν Θεόν είναι λίαν επίφοβος· ένώπιον τή ; 
Π α ο θ έ ν ο υ  γονυπετεΐ ή άδύνατος παιδίσκη, καί 
ψάλλει τά A y e  M a r i a ,  θ ε ο τ ό κ ε  Π α ρ 
θ έ ν ε .  Τά άναφωνεΐ μ ετά  δειλιώσης φωνής, έπί έ
νός μόνου φωνοσήμου καί τά ψάλλει μ ετ ’ αορίστου 
δέους- δέν νινώσκω έν τώ  θεάτρω άλλο τ ι παρα- 
πλήσιον έξαιρετικώ; συγκινητικόν καί έξαίσιον. Έκ τοΰ

έπιμόνου τούτου ηχου διά άπ λή ; στάσεω; τής φω
νής, ή ; ή τρυφερότη; ε’.ναι απαράμιλλο;, ή Δεσδε
μόνα μεταβαίνει εί; τά άδόμενον μέρο; τής προ
σευχής της. Δέεται υπέρ τοϋ άμαρτωλοΰ, ,ύπέρ τοϋ 
άθφου- άδύνατος κα ί πίεζομένη καί αύτη ή ιδ ία, 
δέεται ύπέρ τοΰ άδυνάτου, υπέρ τοΰ πιεζομένου. “Ο
τα ν  δέ δέηται ύπέρ έκείνου δστις κύπτει τά μέτωπον 
ύπά τήν ύβριν, άκουσίως αύτής τής ιδίας ή ένθύμη- 
σις έάν ούχί ή άγανάκτησίς της διά τά ίδιον αύτής 
πάθημα, άποσπώσιν ά π ’ αύτής οίμωγήν ϊσχυροτέραν. 
’Α λλ ’ αύτη αύθωρεί ησυχάζει, κα ί έπαναλαμβάνουσα  
τάς πένθιμους λέξεις· Ν e 1 l ’o r  a  d e l l a  
m  Ο Γ t  e,  κλείει τούς οφθαλμούς.

Πόσον έλάχιστον άρκεΐ είς τήν μεγαλοφυίαν ! Είς 
μόνος ήχος π ίπτει αίφνιδίως έκ τοΰ υψους τής ορχή
στρας είς τ ά  βάθη αύτής, κα ί γεννάται ή προ- 
αίσθησις τής διαβάσεως τοϋ θανάτου. ‘Ο ’Οθέλλος 
εμφανίζεται καί πορεύεται πρός τήν κλίνην. Ή  σιω
πηρά αύτη σκηνή συμπαρακολουθήται $ μάλλον σχο
λ ιά ζετα ι ύπό θαυμασίας άφηγήσεως τών μεγάλων 

| βαρυαύλων. Ε ξέρχεται έκ τής άβύσσου καί βραδέως 
άνέρχεται. ‘Οτέ μέν άπειλεΐ καί α ί χορδαί βροντώσιν 
ύπό τά  βαρέα πλήκτρα· ότέ δε διστάζει καί αί άπο- 
κρίσεις τών a l t  Ο S κατευνάζουσι τήν μανίαν τον. 
Αίφνης διά φοβεροΰ άλματος, πηδα έπί ύψηλοΰ φω
νοσήμου, ε ίτα  κατερχόμενος δύο άκταφωνίας, κινεί
τα ι, κοχλάζει καί άνέρχεται ώς δ κεραυνός έως είς τ ά  
ύψη τής μουσικής έπταφωνίας δπου δύο συμφωνίαι τών 
χάλκινων οργάνων τόν καταβάλλουσιν αίφνης. ‘Η 
Δεσδεμόνα μέλλει ν ’ άποθάνη.

‘ΐπ ά  τά φίλημα τοϋ ’Οθέλλου αφυπνίζεται. ‘II 
διωδία τοΰ θανάτου δέν διαρκεΐ ή όλίγας στιγ- 
μάς. Μετά τινας έπισήμους καί άγριας φωνάς έπέρχε- 
τ α ι φοβερόν e r e  S C e n d o ,  κραυγή, καί κατό
πιν άπόλυτος σιγή. C a l m a  c o m e  l a  
t  3 m l )  a  λέγει ό ’Οθέλλος έπί δύο ήρέμων συμ
φωνιών. Ή  Αίμυλία κρούει τήν θύραν ^εισέρχεται καί 
άποκομίζει τάν άποχαιρετισμόν, τά άγιον τοΰτο ψεΰ- 
δος τής Κυρίας της. ’Α λλ ’ ό ’Οθέλλος καταγγέλλει 
αύτός έαυτάν, α ΐτ ιά τα ι τήν σύζυγόν του, καί ή Αί
μυλία  καλεΐ βοήθειαν. ‘Τπάρχουσιν έκεΐ δύο γραμ- 
μ αί διηγηματικου θαυμασίου. Ά νευ  μουσικής ύπο- 
κρούσεως έν άπλή φωνϊ), έπί ένός φωνοσήμου μανι- 
ωδώς σφυρηλατουμενου, αί λέξεις συγκρούονται ώς 
ξίφη. Τοιούτου είδβυς ευρήματα συμπληοοΰσί τήν 
δόξχν μουσουογοΰ. Τί νά είπη τις  περί τής τελευ
τα ίας σκηνής καί τής αύτοκτονίας τοϋ ’Οθέλλου. 
‘ Οταν πληοοφορήται τ ά  πάντα  δ επανερχόμενος πρώ
τος του έρως καταπλημμυρεΐ τήν κχρδίαν του. Τά ά
σμα του έκφράζει, μ ε τ ’ ανυπολογίστου θλίψεως, τήν
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ηρεμίαν τή ; βυνβι&ήσεώ; του, τήν μετάνοιαν άνευ 
τ η ;  τύψεω; δι* το διαπραχθέν έγκλημα διά τό  
όποιον είναι όλιγώτερον ένοχο; η θΰμα. c Πόσον 
είσαι ώχρά, λέγει, άφωνο;, κουρασμένη καί ώραία!»  
Κ α ι έκάστη λέξις έπανάγ·/) έπ ίτασιν τρυφερότητος 
κα ί οίκτου. Το έγχειοίδιον φέρων έν ττ; καρδία ό Ό -  
θελλος κύπτει έπι τοΰ λατρευομένου έκείνου λειψά
νου. Ή  ορχήστρα φρίσσει καί άναγνωρίζομεν ασμα ά - 
κουσθεν τδη . Ηδη αί βάρβιτοι έξέχυσαν τ ά  κύ
μ ατα  τ ι ;  μελωδία; των, άνυψωθεισαι ύπό τον τοι- 
πλοΰν τοΰτον έρωτικον ασπασμόν.U Π b a c i o ,  T in  
b a c i o  a n c o r a !

Πρό ώρών μόλι; δυο καί ήμισείας ό ’ΟΟέλλο; έ- 
ζητε ι τα  λατρευόμενα εκείνα χείλη έ®’ ών μέλλει νΰν 
ν άποθανγ). Εν τω  βραχυτάτω τούτω χρονικώ δια- 
στήματι, τό παν έρρέθη, πασα -ή άνθρωπίνη ψυχή  
έξεχύθη εί; άσμ ατα . ’Εντελέ; αριστούργημα έξετυ- 
λίχθη  έν τ ψ  μέσω δύο φιλημάτων.

Ζητοΰμεν συγγνώμην παρά τών άοιδών τοΰ Ο t  e 1- 
1 0 έαν όλιγίς-ην θέσιν ένταΰθα άφιεροΰμεν αυτοί;, 
ά λ λα  ή δημιουογοΰσα μεγαλοφυΐα προηγείται πάντο
τ ε  της ίκανότητο; η τ ι;  εννοεί καί έρμηνεύε- 
αυτήν. ‘Η Κυρία Pantaleoni δέν είναι ίσω; ή ίι 
δανική Δεσδεμόνα. ‘ Ο Κ . Tamagno κατέχει έ~ 
ξαισίαν φωνήν όςυφώνου ύπεκρίθη δε διαπρεπώ; τό 
μέρο; του ώ ; μ έγα ; καλλιτέχνη ; πρό πάντων κατά  
τήν δευτεραν παράστασιν καί ϊδίω; κα τά  τήν τ ε 
λευταίαν πραξιν. Όσον άφορα τόν κ. Maurel είναι 
έντελές·ατο; ’ ΐάγκο;. Συντεθιμένον διά θαυμασία; 
έπινοία; καί τ ή ;  ανεπίληπτου έκείνη; καλαισθησία; 
τό  μέρο; τοΰτο θά ήρκϊΐ διά την δόξαν ένό; άοιδοΰ 
κα ί ήθοποιοΰ. Α ρχηγό; τή ; όρχή7 ρας ώ; ό Franco 
Faccio άρκεΐ διά τήν τιμήν ένό; θεάτρου. Διά νεύ- 
μ ατο ; άπολυει ή συγκρατει κα τά  βούλησιν όρχτ,τραν 
χαρίεσσαν ή φοβεράν καί χορού; ΰπεράνω παντό; ε
παίνου.

Ά λ λ ά  πρέπει καί πάλιν νά  έπανέλθωμεν εί; τόν 
διδάσκαλον, πρέπει ε ί; τόν μέγαν τοΰτον γέροντα 
μ ετα  την έκτέλεσιν τοΰ ύψηλοΰ τούτου έργου του, 
ν ’ άποδωσωμεν τό ΰψιστον ήμών σέβα;. Διά τε 
λευταίαν φοράν ήθέλησε νά χορηγήση χαράν τινα εί; 
τόν κόσμον. Εύγλώττω; μ α ; έλεγον κατά  τ ά ;  
παρελθούσας ήμέρα; δτι ή Ι τ α λ ία  ή γάπ α  τόν Ver
di, d>; ό Οθέλλος ή γάπ α  τήν Δεσδεμόναν, διά τόν 
οίκτον ον αΰτη ήσθάνθη δια τάς ταλα ιπω ρία ; του. 
Κ α ί μήπως ή άνθρωπότης δεν άγαπα κατά  τόν αύ
τόν τρόπον τούς μεγάλους καλλιτέχνας, ώς τούς πα- 
ρηγόρους τής άθλιότητος αύτής · ’Πμεν απαντες εύ- 
γνώμονες είς τόν Vordi διά τάς μακράς αύτοΰ εύερ- 

οτε ή δόξα πιστότερον διετήρησε τάς

άκτΐνάς της έπί ανθρωπίνου μετώπου. Δεν θά γνω- 
ρίση ουτε τ ά ;  σκ ιά ;, ουτε τήν παρακμήν, καί δ άστήρ 
αύτοΰ θά δύστι δπω; εί; τού; μακαρίου; έκείνου; 
ορίζοντα; έν οί; αγνοείται τοΰ λυκόφωτος ή μελαγχο
λ ία , διότι τηρείτα ι έν αυτοί; αμείωτο; μέχρι της τε
λευτα ίας στιγμής ή λαμπρότης τοΰ ήλίου αύτών.

   —

ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

Α '.  

Ή  έργασία τών Μουσών είναι αυθόρμητος

Είς τοΰτο πιστεύομεν καθώς πιστεύομεν, δτι ού- 
δείς άγροΐκος σκοπός βιάζει τόν γαλτνιον αίγιαλόν νά  
γίνετα ι κάτοπτρον τοΰ άλλοτε μέν γαλανού, άλλοτε  
δέ συνεφώδους καί άστράπτοντος ούρανοΰ· ούδέ τόν 
φοβερόν ωκεανόν, δτι κινεί εύτελές τ ι  συμφέρον να  
μιγνύνι τ ά  έκ τών βυθών αύτοΰ φρικώδη σ ότη, 
μέ τό γλυκύ χρώμα τών ουρανών ουτε ότι ό ή
λιος σκορπά τάς εύεργετικάς αύτοΰ ακτίνας έπί σκο
πώ  άμοιβή; ή οτι ή σελήνη μισθοδοτείται διά 
νά στέλλη έδώ κάτω  τό μαγικόν αύτής φώς· οΰτε 
οί άστέρες δτι έχουσιν ανάγκην στεφάνων, λατρείας η  
επαίνων διά νά  τ,ναι δ,τι φαίνονται.

Είς τήν άπλουστάτην αύτήν άλήθειαν, ούδένα 
βλέπομεν δυνάμενον νά άντείπνι, έκτος έκείνων οι 
όποιοι καυχώνται δτι δύνανται —  καί δυστυχώς 
πολλάκις δύνανται —  νά έμποδίσωσι την ορασιν ά
πό τοΰ νά βλέπη, καί διϊσχυρίζονται δτι δύνανται 
νά  μετατρέψωσι τήν άκοήν είς δσφρησιν, τήν όσφρη- 
σιν είς γλώσσαν, τήν γλώσσαν εις όδοντας, τους 
όδόντας είς καρδίαν, τήν καρδίαν εις μεταλλον, το  
μέταλλον εις συνείδησιν, τήν συνείδησιν εις κοπριάν, 
τήν κοπριάν είς ψυχήν, κα ί οΰτω καθ έςής.

Καθ’ (ήμας ή μ ηλιά  δέν παράγει γαχδουροπόδτα, 
ούδ’ ή θάλασσα κορυδαλούς, άετούς 9) άηδόνια, ή 
όρνιθα πάλιν εΐμεθα βέβαιοι, δτι όεν γέννα κροκοδεί
λους, ούδ’ ή μέλισσα κατασκευαζει παπούτσια. Κ αι 
καθώς δέν άμφιβάλλομεν, δτι « α τά  φυσικήν τ ινα  
τάξιν, αί μέλισσαι προωρίσθησαν νά  κάμνωσι κερί 
καί μέλι, καί ή μ ηλιά  μήλα, οΰτω καί δια τάς  
Μούσας δεν άμφιβάλλομεν δτι έχουσι κ ’ έκεΐναι 
σαοή τ ινα  προοοισμόν, χάριν τοΰ οποίου τίθεντα ι είς 
ενέργειαν, καί εργάζονται αύθορμήτως.

ζΤ'ο τέλος είς τ^ επόμενον ψύλλον)

ΠΑΝΟΣ ΙΩΝΑΣ


